
 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: 
 PRÁTICA MUSICAL – FLAUTA TRANSVERSAL 
 UNIDADE OFERTANTE:  Instituto de Artes, Curso de Música 

 CÓDIGO:  IARTE31106  PERÍODO/SÉRIE:  TURMA: 

 CARGA HORÁRIA  NATUREZA 
 TEÓRICA: 

 - 
 PRÁTICA  : 

 30h 
 TOTAL: 
 30h 

 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 

 Abordagem  da  prática  musical  a  partir  dos  aspectos  intelectuais,  afetivos  e  físicos.  Prática  de 
 Leitura;  interpretação  musical;  aprimoramento  das  habilidades  necessárias  à  prática  musical; 
 abordagem de questões idiomáticas e estilísticas que envolvem diferentes práticas musicais. 

 3. JUSTIFICATIVA 

 A disciplina Prática Musical – Flauta Transversal visa desenvolver progressivamente as habilidades 
 técnicas e musicais dos alunos através dos primeiros estudos técnicos e estudos básicos, 
 interpretativos  e  estilísticos  do  repertório  europeu  e  brasileiro.  Visa  também  começar  a 
 compreender  reflexivamente  as  formas  e  mecanismos  de  comunicação  sonora  que  conduzem  ao 
 aprimoramento do auto-aprendizado e da prática de ensino do instrumento. 

 4. OBJETIVOS 



 Objetivo geral 
 Abordar a prática musical a partir dos aspectos intelectual, emotivo e físico. 

 Objetivos específicos 
 ●  Desenvolver e praticar a leitura musical; 
 ●  Interpretar obras musicais; 
 ●  Aprimorar as habilidades necessárias à prática musical; 
 ●  Abordar questões idiomáticas e estilísticas que envolvem diferentes práticas musicais. 

 5. PROGRAMA 

 1.  Introdução ao estudo do instrumento no curso superior: 
 a.  Panorama da literatura musical do instrumento; 
 b.  Práticas e saberes do flautista no século XXI; 
 c.  Atuações no mercado de trabalho; 

 2.  Prática de leitura musical; 
 3.  Técnica instrumental: 

 a.  Postura; 
 b.  Respiração; 
 c.  Sonoridade; 
 d.  Embocadura; 
 e.  Mecanismos; 
 f.  Arpejos e escalas; 
 g.  Articulação; 

 4.  Estratégias de estudo e preparação musical; 
 5.  Interpretação musical; 

 a.  Aspectos estilísticos e idiomáticos relacionados a diferentes práticas musicais; 
 b.  Aspectos  analítico  musicais  e  sua  relevância  na  construção  da  performance 

 instrumental; 
 6.  Prática de repertório musical para flauta transversal; 

 a.  Prática de estudos técnicos e interpretativos; 
 b.  Prática de obras de diferentes estilos e estéticas; 

 6. METODOLOGIA 

 Os tópicos acima serão desenvolvidos progressivamente através de encontros semanais com os 
 alunos – aulas coletivas. Cada aluno deverá cumprir um programa de repertório específico 
 estabelecido em acordo com o(a) professor(a) com obras de diferentes períodos históricos e 
 contextos culturais, que explorem diferentes aspectos técnicos e interpretativos do instrumento. 
 Durante as aulas serão abordados assuntos musicais/flauta transversal de interesse coletivo e será 
 propiciado um espaço de discussões teórica e prática sobre o instrumento. 

 7. AVALIAÇÃO 

 −  Avaliação Prática 1 – Estudos técnicos/melódicos/obras a serem definidos  (30 pontos) 



 −  Avaliação Prática 2 - Performance instrumental  (40 pontos) 
 −  Fichamentos, resenhas e resumos ao longo do semestre  (20 pontos) 
 −  Participação  em  classe  e  Participação  em  atividades  culturais  diversas  (master  classes, 

 oficinas, workshops, concertos, festivais, etc)  (10 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. 
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 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. 
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 9. APROVAÇÃO 

 Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:  /  / 

 Coordenação do Curso de Graduação em: 


