
 ANEXO DA RESOLUÇÃO N  o  30/2011, DO CONSELHO DE 
 GRADUAÇÃO 

 Instituto de  Artes 
 COLEGIADO DO CURSO DE  MÚSICA 

 1. IDENTIFICAÇÃO 

 PLANO  DE  ENSINO 

 COMPONENTE CURRICULAR: 
 METODOLOGIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM DA FLAUTA TRANSVERSAL I 
 UNIDADE OFERTANTE:  Instituto de Artes, Curso de Música 

 CÓDIGO:  IARTE31709  PERÍODO/SÉRIE:  TURMA: 
 MEA 

 CARGA HORÁRIA  NATUREZA 
 TEÓRICA: 

 30h- 
 PRÁTICA 

 : 
 30h 

 TOTAL: 
 60h 

 OBRIGATÓRIA: (X) 

 Bacharelado e Licenciatura 
 em Instrumento - Flauta 
 Transversal 

 OPTATIVA: ( ) 

 PROFESSOR(A): 
 Gabriel Rimoldi de Lima 

 ANO/SEMESTRE: 
 2022/1 

 OBSERVAÇÕES:  Plano  de  ensino  desenvolvido  para  o  período  letivo  2022/1,  a  ser  realizado 
 entre setembro/2022 e fevereiro/2023, conforme Resolução nº 56/2022 do CONGRAD. 

 2. EMENTA 

 Desenvolvimento  das  capacidades  perceptivas  necessárias  ao  estudo,  aprendizagem,  ensino  e 
 execução  flautística;  conhecimento  e  análise  dos  principais  métodos  ao  ensino  de  flauta  transversal 
 (nacionais  e  internacionais);  introdução  de  uma  prática  sistemática  de  estudo  de  aulas  individuais  e 
 em grupo. 

 3. JUSTIFICATIVA 

 A  disciplina  Metodologia  do  Ensino  e  Aprendizado  do  Instrumento  I  -  Flauta  Transversal  visa 
 desenvolver  progressivamente  o  senso  analítico  e  o  senso  crítico  do  aluno  sobre  os  processos 
 metodológicos  tradicionais/não  tradicionais  e  a  aplicabilidade  destes  para  seu  o  progresso  como 
 intérprete assim como para a orientação pedagógica em aulas individuais e em grupo. 
 Desse  modo,  os  conteúdos  da  disciplina  estão  em  concordância  com  os  princípios  que  regem  o 
 Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Graduação  em  Música:  articulação  entre  teoria  e  prática; 
 contextualização  e  criticidade  do  conhecimento;  flexibilização;  rigoroso  trato  teórico-prático, 
 histórico  e  metodológico  no  processo  de  elaboração  e  socialização  dos  conhecimentos;  ênfase  na 



 música brasileira; e ênfase na performance, criação e apreciação musicais. 

 4. OBJETIVOS 

 Objetivo Geral: 
 Conhecimento e aplicabilidade dos principais métodos, planos para aulas individuais e em grupo. 

 Objetivos Específicos: 
 ●  Desenvolver os diversos processos de ensino e aprendizagem de flauta transversal; 
 ●  Aprofundar o conhecimento sobre os principais métodos para o ensino deste instrumento; 
 ●  Aplicar  de  forma  prática  nas  aulas  da  disciplina  as  teorias  e  técnicas  aprendidas  nos 

 respectivos  métodos,  assim  como  desenvolver  a  escolha  da  literatura  flautística  para  os 
 diferentes níveis de aprendizado, sendo este individual ou em grupo. 

 5. PROGRAMA 

 1.  Aspectos  fisiológicos  e  mecânicos  da  performance  flautística  e  principais  abordagens 
 metodológicas aplicado ao ensino e aprendizagem musical; 

 2.Embocadura e Sonoridade no ensino e aprendizagem musical; 

 3. Articulação e digitação no ensino e aprendizagem musical; 

 4. Leitura musical: estratégias de leitura à primeira vista; 

 5. Literatura de métodos aplicados ao ensino do instrumento: análise e aplicabilidade; 

 6. Estratégias de estudo e preparação musical; 

 7. Estratégias aplicadas ao ensino individual e coletivo do instrumento; 

 8. Ensino e aprendizagem musical em diferentes contextos: 
 8.1 Observação; 
 8.2 Elaboração de planos de aula; 
 8.3 Execução do plano de intervenções pedagógicas; 
 8.4 Análise dos dados observados e elaboração de relatórios; 

 6. METODOLOGIA 

 O  conteúdo  será  trabalhado  com  os  alunos  progressivamente  através  de  encontros  semanais.  Cada 
 aluno  deverá  cumprir  um  programa  de  trabalhos  específicos  estabelecidos  pelo  professor.  Neste 
 programa  deverão  constar  textos  confeccionados  a  partir  de  conclusões  próprias  sobre  diferentes 
 assuntos  abordados  em  aula,  trabalhos  de  pesquisa  ou  trabalhos  práticos.  A  carga  horária  do  curso 
 será  administrada  em  aulas  coletivas  onde  haverá  também  espaço  para  debates  sobre  a 
 aprendizagem da flauta transversal. 



 7. AVALIAÇÃO 

 −  Elaboração de relatórios de estudo: 20 pontos 
 −  Elaboração de relatórios de prática pedagógica (observação e execução): 20 pontos 
 −  Resenhas críticas de métodos: 20 pontos 
 −  Elaboração de plano de intervenções pedagógicas: 15 pontos; 
 −  Execução de plano de intervenções pedagógicas: 25 pontos 

 Total: 100 pontos 

 8. BIBLIOGRAFIA 

 Básica 
 CARRASQUEIRA, Toninho. Divertimentos: descobertas, estudos criativos para o desenvolvimento 
 musical sopros e cordas friccionadas. São Paulo: EDUSP, 2017. 

 LIMA, Sônia Regina Albano de: Memória, performance e aprendizado musical. Jundiá: Paco 
 Editorial, 2013. 

 RONÁI, Laura: Em busca de um mundo perdido: métodos de flauta do Barroco ao século XX. Rio de 
 Janeiro: Topbooks Editora, 2008. 

 Complementar 

 DALDEGAN, Valentina. Técnicas estendidas e música contemporânea no ensino de flauta 
 transversal para crianças iniciantes. Curitiba, Editora Curitiba, 2009. 

 GALWAY, James. Flute.New York: Schirmer, 1982. 

 SÉVE, Mano. Vocabulário do choro. Rio de Janeiro: Lumiar editora-Irmãos Vitale, 1999. 

 WOLTZENLOGEL, C. Método ilustrado de flauta. São Paulo: Irmãos Vitale, edição revisada 2008. V. 
 1 e 2. 

 WOLTZENLOGEL, C. Flauta Fácil 1 e Flauta Fácil 2. São Paulo: Irmãos Vitale, 2008 e 2017. 

 9. APROVAÇÃO 

 Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:  /  / 

 Coordenação do Curso de Graduação em: 


