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II – EMENTA

Desenvolvimento de conhecimentos metodológicos e competências dos procedimentos
didáticos do ensino da Flauta transversal para crianças e adultos em modo presencial e on
line.

III – OBJETIVOS
Desenvolver conhecimentos metodológicos e competências dos procedimentos didáticos do
ensino da Flauta transversal para crianças e adultos em em modo presencial e on line.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- Desenvolver conhecimentos metodológicos e competências dos procedimentos didáticos
do ensino em modo presencial e on line dos seguintes aspectos da prática da flauta Flauta
transversal:
OBS- os itens 1, 2 e 3 poderão ser ensinados concomitantemente.
1.1 - Aspectos técnicos - embocadura
- flexibilidade (firmeza no tônus muscular sem estar rígido ou frouxa)
- respiração
- natural e adaptada para tocar flauta
- articulação
- conjugar o uso da embocadura+ar+uso da língua
- técnica (dedilhamento)
- igualdade de movimento dos dedos, controle (movimentar com controle), velocidade,
distancia das chaves guardando o carácter da obra musica.
- postura
- posição das mãos e braços
- posição da cabeça
- posição do tórax e pernas
- movimento do corpo
1.2- aspectos musicais e produção sonora
- foco do som e timbres
- dinâmicas
- legato
- articulação
- padrão de escalas e arpejos ligados tonalidade
1.3- expressão e interpretação musical
- envolvimento



– significado da obra para o executante
- estilo e história do estilo musical
- expressão rítmica
- expressão melódica
- expressão ligada a harmonia
- expressão ligada forma
- criatividade, improvisação e composição
- apreciação musical (listening)
- prática de performance

1.4- Ensino da flauta –

- ensino em idades diferentes
- ensino da flauta em modo on line

- ensino para diferentes propósitos
- ensino em programas escolares de diferentes níveis
- relação professor-aluno
- Ensino em grupo
- metodologia de ensino para os conteúdos do item 1
- planejamento de planos de ensino

1.5- aprendizado do instrumento
- organização da prática diária do instrumento
- metodologia para apreciação musical

2- Conhecimento da literatura – familiarização com repertório das categorias abaixo,
classificação por dificuldade e aplicação no ensino do instrumento:
- métodos
- estudo melódicos
- livros texto sobre flauta
- repertório flauta solo
- repertório flauta e piano
- repertório orquestral
- musica de câmera com flauta

3 – Apreciação – escuta do repertório incluindo diferentes estilos e épocas executados por
vários intérpretes.

4- Materias do ambiente virtual aplicáveis ao ensino da flauta transvesal, videos, partituras, etc.

V – METODOLOGIA

1- Aulas síncronas na internet com uso de aplicativos como Skype, Zoom ou Google meet.
2- Leitura de textos e discussão em webnários das referenciais teóricos da disciplina;
3- Apreciação crítica e produção de resenhas de vídeos, métodos, e artigos e outros
materias que se encontram nos ambientes digitais que podem ser usados na Didática da flauta
transversal

VI – CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Avaliação 1 – Video produzido pelo aluno sobre um assunto aplicável à didática da flauta
transversal. 3 pontos
Avaliação 2 – resenhas críticas de vídeos sobre o ensino da flauta transversal encontrados em
ambiente digital.. – 4 pontos



Avaliação 3 – resenhas sobre os materias revisados em ambiente digitais como videos,
métodos e artigos. – 3 pontos
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OBS: trechos das referências bibliográficas acima a serem usados na UC poderão ser digitalizados
pelo professor e enviado por e-mail aos alunos quando não estiverem disponíveis na internet.

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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OBS: trechos das referências bibliográficas acima a serem usados na UC poderão ser digitalizados
pelo professor e enviado por e-mail aos alunos quando não estiverem disponíveis na internet.
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