
Curso: Técnico Integrado em Instrumento Musical

Disciplina: Violoncelo IV Carga-Horária: 2 a/s (67 h/r)

EMENTA

O curso oferece o aprendizado do violoncelo buscando o desenvolvimento da técnica e da musicalidade do aluno,

trabalhando a interpretação  de acordo com estilos de época,  refinamento e  precisão em toda a  extensão do

instrumento.

PROGRAMA

Objetivos

• Desenvolver as habilidades de execução oferecendo o conhecimento de técnicas específicas;

• Oferecer  recursos  para  a  expressão  musical  no  instrumento  violoncelo  com  o  reconhecimento  dos

diferentes estilos musicais;

• Estimular a percepção e a disciplina para o bom aproveitamento das horas de estudo individual;

• Estimular o questionamento sobre como estudar e como ganhar autonomia fora da sala de aula.

Conteúdos

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

• Revisão técnica;

• Prática de diferentes golpes de arco;

• Prática dos sons harmônicos naturais e artificiais em cordas duplas;

• Fortalecimento da mão esquerda;

• Mudança de posição em grandes extensões;

• Utilização do polegar;

• Exercícios para vibrato;

• Repertório específico para explorar mudanças de posição incluindo polegar;

• Explorar a geografia do espelho – relações intervalares entre as cordas;

• Movimentos do braço: cotovelos e seus ângulos;

• Todas as Escalas e arpejos;

• Técnicas da música contemporânea;

• Execução de repertório específico para esta fase do aprendizado.

Procedimentos Metodológicos

Serão utilizados diferentes métodos de acordo com as necessidades individuais e ao ritmo de aprendizado de cada

aluno:

• Aulas práticas do instrumento utilizando uma seleção de estudos e repertórios específicos para cada fase

do aprendizado;

• Gravação em vídeo e áudio de aulas previamente marcadas;

• Audição individual das aulas gravadas para estimular a autoconsciência; 

• Aulas em estilo Master Class com a participação de todos os alunos para adquirirem experiência em se

apresentar em público;

• Apreciação de vídeos, filmes, fotos e textos relacionados ao violoncelo;

• Leitura de livros, artigos e textos que tratam da história, da performance, da técnica e interpretação do

violoncelo.



Recursos Didáticos

• Visual – demonstração direta no momento da aula, com utilização de espelho;

• Gravação em vídeo para observar, além da qualidade do tocar, a postura em geral;

• Gravação apenas do áudio para focar no resultado da execução.

Avaliação

Para a avaliação serão considerados os seguintes pontos:

• Presença, participação e pró-atividade em aula – 40%;

• Cumprimento de um programa específico e rendimento em relação ao potencial individual – 30%;

• Prova – execução de programa com obras escolhidas dentre as obras estudadas no semestre – 30%.
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