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CURSO: Música 
Turno: Integral 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Currículo 

2009 
Unidade curricular 
Flauta Transversal I 

Departamento 
DMUSI 

Período 
I 

Carga Horária 
Código CONTAC 

MU053 Teórica 
 

Prática 
15 horas 

Total 
 

Tipo 
OBR 

Habilitação / Modalidade 
Flauta Transversal / Licenciatura 

Pré-requisito 
 

Co-requisito 
 

 
EMENTA 

 
Desenvolvimento de competências para a interpretação de repertório solístico e camerístico da 
música erudita ocidental e brasileira composto para a flauta transversal. 
 

OBJETIVOS 
Desenvolver conhecimentos e habilidades técnicas necessárias para execução proficiente de uma 
variada gama do repertório do instrumento;  
Desenvolver capacidade de mobilizar e contextualizar conhecimentos históricos, estéticos, 
psicológicos e filosóficos para desenvolver pensamento crítico musical, para subsidiar decisões em 
interpretação, escolha de repertório, etc. 
Desenvolver a habilidade de se expressar musical e intuitivamente através do instrumento, 
desenvolvendo o discurso simbólico em música, baseado em senso estético pessoal;  
Desenvolver e exercitar as competências para mobilizar habilidades, conhecimentos, atitudes e 
comportamentos para a performance do repertório proposto. 
 

Metodologia 
Aula individual semanal abordando os seguintes aspectos para cada parte do conteúdo: 
 
Estudos Técnicos: Respiração; sonoridade; flexibilidade do som; qualidade do ataque; aprendizado e 
desenvolvimento do ataque duplo de língua;  aprendizado e memorização de padrões escalas e 
arpejos; igualdade na digitação; desenvolvimento da velocidade de digitação. 
 
Estudos Melódicos: Cada estudo deverá ser trabalho em duas aulas consecutivas solicitando ao 
aluno que prepare cada estudo no nível mais alto possível de técnica e interpretação dentro de suas 
capacidades atuais de execução do instrumento. O objetivo não é alcançar um alto nível de execução 
em cada estudo, mas desenvolver a concentração, o entendimento musical, e ativar o potencial de 
aprendizagem do aluno. 
 
Repertório:  proporcionar ao aluno o entendimento de diferentes estilo de época e suas práticas de 
execução musical, segue alguns exemplos de recursos auxiliares que servem de suporte para este 
aprendizado: 
 
- Solicitar ao aluno que faça análises das obras musicais que constam no plano de curso do semestre 
letivo. As análises devem ser feitas respeitando o nível de entendimento musical do aluno. O objetivo 
é que o aluno se familiarize com as obras através do entendimento de seus elementos de 
composição e possa transpor o conhecimento adquirido para sua interpretação. 
 
- Disponibilizar ao aluno gravações das obras em estudo com o objetivo de promover um aprendizado 
através da escuta musical. 
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- Quando a obra musical apresentar uma instrumentação de dois instrumentos ou mais incluindo a 
flauta, pedir que o aluno aprenda a parte da flauta usando a grade completa dos instrumentos. O 
objetivo é que o aluno aprenda a obra na sua totalidade e entenda como a flauta se encaixa dentro da 
instrumentação. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Estudos Técnicos: M. Moyse – De la sonorite 
                                 Taffanel & Gaubert – Exercícios diários 1 e 2; e  
                                  Exercícios de Ataque duplo e triplo páginas 92-95 e 108-110  
 
Estudos:                   escolher um dos  
                                  J. Andersen, Opus 37 ou Opus 33 
                                  Koehler, Op.33 Fifteen easy studies 
                                  G. Gariboldi: Études Mignones 
 
Repertório:              Sonata Barroca: Handel, Bach, Vivaldi; ou  
                                  1 Fantasia para flauta solo – Telemann  
 
 
                                  G. Faure – Morceau de Concours; ou outra peça de mesma dificuldade 
técnica e interpretativa. 
                                   
                                   Peça Brasileira:  
                                                                Osvaldo Lacerda  - Poemeto 
                                                                 Pattapio Silva       - Evocação 
                                                                                                 - Zinha 
                                                                 ou outra peça de mesma dificuldade    técnica e 
interpretativa. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 5 pontos distribuídos em  2 avaliações práticas (performances),  
             2,0  pontos para uma avaliação de meio de semestre  
             3,0  pontos para avaliação de final de semestre  
  2 pontos para desenvolvimento nos estudos técnicos propostos. 
 2 pontos para desenvolvimento nos estudos melódicos propostos.  
 1 ponto para a avaliação do processo de aprendizagem e desenvolvimento das competências 

realizadas ao longo do semestre letivo (aproveitamento semestral) 
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 Toff, Nancy, The development of the Modern Flute. Chicago, University of Illinois Press, 1986. 
 Thurmond, James Morgan. Note Grouping: a method for achieving expression and style in 

musical performance. Lauderdale, Florida: Meredith Music Publications, 1991. 
 HARNONCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1982. 
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