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CURSO: MÚSICA

Grau Acadêmico: LICENCIATURA Turno: INTEGRAL Currículo: 2019

Unidade curricular: Didática do Ensino do Violoncelo

Natureza: OBRIGATÓRIA Unidade Acadêmica: DMUSI Período: VII

Carga Horária (em hora e em hora-aula):

Total: 33 hs (36 ha) Teórica: Prática: 33 hs (36 ha)

Pré-requisito - Correquisito -

EMENTA

Desenvolvimento de conhecimentos metodológicos e competências dos procedimentos didáticos do ensino do violoncelo
para crianças e adultos.

OBJETIVOS

 Através de aulas práticas, possibilitar o desenvolvimento de competências para o ensino do violoncelo em níveis
iniciante e intermediário, através do desenvolvimento e mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e
ações eficazes.

 Desenvolver o conhecimento crítico sobre os aspectos históricos do ensino do violoncelo através dos métodos e
tratados pedagógicos escritos para o violoncelo.

 Desenvolver estratégias para o ensino dos aspectos técnicos do arco, da mão esquerda e a integração entre
ambos, através de repertório de estudos, métodos, peças musicais e material produzido pelos próprios alunos da
disciplina;

 Desenvolver estratégias de ensino de habilidades e atitudes básicas de interpretação e expressão musical através
do instrumento, de forma espontânea e intuitiva, almejando sempre como resultado final, um discurso simbólico em
música.

 Desenvolver conhecimentos e práticas para o ensino e correção dos aspectos físico-posturais e ergonômicos do
violoncelo;

 Desenvolver conhecimentos e práticas para o desenvolvimento de aspectos atitudinais e metacognitivos
relacionados ao aprendizado musical/instrumental, como a atenção, percepção, consciência, controle e memória.
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