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CURSO: Música 
Turno: Integral 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Currículo 

2009 
Unidade curricular 

Violoncelo II 
Departamento 

DMUSI 

Período 
II 

Carga Horária 
Código CONTAC 

MU069 Teórica 
 

Prática 
15 

Total 
15 

Tipo 
OBR 

Habilitação / Modalidade 
Violoncelo / Licenciatura 

Pré-requisito 
Violoncelo I 

Co-requisito 
 

 
EMENTA 

 
Desenvolvimento de competências para interpretação de repertório solístico e camerístico da música 
Erudita Ocidental e Brasileira composta para o instrumento. 
 

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 musicalmente de forma intuitiva 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. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Revisão dos aspectos básicos da técnica do violoncelo.  
Arco: empunhamento, aderência, posicionamento, direção, angulação, mudança nas quatro cordas, 
golpes básicos, sincronia com a mão esquerda, diferenciação muscular, relaxamento localizado e 
geral, diferenciações, consciência corporal, etc. 
Digitação: posicionamento básico da mão esquerda, angulação e mudança de cordas, transferência 
de peso, digitação e relação entre os dedos, mudança de posição, extensão superior e inferior, 
vibrato, posição do polegar, etc. 
Sincronia bi-lateral entre diferentes tarefas do arco e da digitação, relaxamento geral. 
Introdução aos elementos teóricos da técnica e interpretação: Conceitos básicos de 
interpretação musical do repertório do período Barroco (1600 a 1750) composto para o violoncelo, 
história do violoncelo e seus interpretes, questões técnicas e físico-posturais do violoncelo, questões 
psicológicas e metacognitivas do estudo e da performance do repertorio do violoncelo. Os referidos 
conteúdos serão desenvolvidos através do seguinte repertório, Além da bibliografia específica,:  2 
movimentos (dança ou prelúdio) de uma Suíte de J.S.Bach; 2 movimentos de Sonata ou de Concerto 
do período Barroco para violoncelo e piano; 1 peças de autor brasileiro ou contemporâneo; 1 peça de 
livre escolha; Escalas Maiores e menores de até 3 acidentes (bemóis e sustenidos), com versões 
diferentes de cordas soltas e dedilhado único;  7 estudos melódicos de autores; Estudos técnicos 
específicos para arco e digitação. 
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METODOLOGIA 
 
Metodologia: Aulas práticas individuais, e encontros ocasionais em grupo, nas quais a aprendizagem 
compreende-se pelo desenvolvimento e mobilização de competências (habilidades, conhecimentos, 
atitudes e comportamentos) para a realização das tarefas de aprendizagem relacionadas aos 
elementos técnicos e interpretativos de estudos ou de peças musicais. 
Conhecimentos teóricos são desenvolvidos como forma de redirecionar a ação prática, 
estabelecendo um circuito dialético entre teoria e prática, tendo a práxis, como ação fundamentada e 
em desenvolvimento, e como um objetivo final a ser alcançado nestas atividades. Inicialmente, 
habilidades técnicas (psicomotoras) são adquiridas através de exercícios técnicos mecânicos e 
imediatamente transferidos para contextos musicais progressivamente complexos. Iniciando com 
escalas, arpejos, seqüências curtas específicas, e em seguida associadas e organizadas 
musicalmente, de forma didática, em “estudos melódicos” encontrados na literatura didática do 
instrumento. Posteriormente, as habilidades técnicas devem ser trabalhadas em um contexto 
puramente musical, nas peças do repertório do instrumento, visando além de um controle técnico, 
físico-postural adequado, uma expressão e interpretação musical do texto, fase em que os objetivos 
musicais e interpretativos serão sempre relevantes sobre os técnicos. Este processo de aquisição e 
transferência e aplicação progressiva de habilidades técnicas para diversos contextos musicais e 
interpretativos, deve ser o principal direcionamento de ensino-aprendizado no contexto da aula de 
violoncelo. Para tanto, a metodologia de ensino deve privilegiar:  

 Experiência prática, auxiliando o aluno a passar de uma atitude inicial de “tentativa e erro” 
para uma atitude gradativa de auto-observação, reflexão crítica e retomada de direção da 
ação.  

 Instigação do aluno a mobilizar inicialmente seus próprios recursos disponíveis naquele 
momento, sejam eles habilidades, conhecimentos, atitudes e comportamentos, para serem 
usados na resolução daquela tarefa específica de aprendizado, ou de execução de uma peça 
musical, por exemplo.  

 Oferecimento de novos e adequados recursos para que o aluno possa enriquecer seu próprio 
repertório de recursos para encontrar soluções dos “problemas” emergentes. Estes recursos 
deverão ser preferencialmente os diretamente aplicáveis para a solução daquelas tarefas, 
para que o objetivo da aprendizagem de novos recursos seja imediatamente encoberto de 
significado e necessidade prática. 

 Desenvolvimento progressivo da escolha de recursos oferecidos pelo professor para a 
solução das tarefas de aprendizagem, dando ao aluno a oportunidade de desenvolver 
gradativamente uma autonomia de aprendizagem através de atitude investigativa para a 
descoberta de possíveis e melhores soluções. 

Recursos auxiliares: Apreciação crítica de apresentações ao vivo e de gravações de áudio -visuais 
de performances dos próprios alunos, de profissionais e de outros estudantes do violoncelo. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
6 pontos distribuídos em  2 avaliações práticas (performances),  

             2,5 pontos para uma avaliação de meio de semestre  
             3,5 pontos para avaliação de final de semestre  

2 pontos para conteúdos teóricos distribuídos em um trabalho escritos e apresentado em classe) 
2 pontos para a avaliação do processo de aprendizagem e desenvolvimento das competências 
realizadas ao longo do semestre letivo (aproveitamento semestral) 
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