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Ementa 

Niv́el superior da matéria principal do curso. Visa o completo domińio do instrumento através 
do estudo de técnica avanca̧da, bem como a execucã̧o de obras da literatura desde a 
Renascenca̧ até o periódo contemporâneo e a prat́ica instrumental completa por meio de 
interpretacõ̧es semanais das obras estudadas e em estudo. Preparacã̧o para participacã̧o em 
audicõ̧es, recitais, concertos, seminários, masterclasses e prat́icas de conjuntos. Preparacã̧o 
para Recital/Concerto de Graduacã̧o.  

Objetivos 

-Desenvolver a tessitura sobreaguda do oboé, apoiada pelo diafragma, através de exercícios 
específicos; 
-Combinar técnicas de articulação, dinâmica e expressividade nos exercícios e obras a serem 
executados; 
-Conseguir equilibrar os registros sonoros com as diferentes intensidades de sonoridade; 
-Utilizar as obras do programa como exercício de memória musical; 
-Trabalhar os principais trechos orquestrais; 
-Compreender o estilo das obras executadas durante o período; 
-Praticar e entender o processo de fabricação de palhetas. 

Conteúdos 

-Sobreagudos sem medos; 
-Expansão da expressão; 
-Sonoridade x dinâmica; 
-Vibrato e Stacatto duplo; 



-Notas longas com dinâmicas e vibrato; 
-Estudos técnicos e melódicos-Brod e Ferling; 
-Literatura do instrumento: obras a serem executadas; 
-Palhetas: como superar as assombrações. 

Metodologia 

- O Conteúdo programático da disciplina será ministrado através de aulas tutelares semanais ou 
em grupo, ocasionais; 
- Cada aluno terá um plano de trabalho individual, de acordo com as suas necessidades técnicas 
e aptidões artísticas, com o objetivo de desenvolver a sonoridade, expressão e interpretação 
dos repertórios; 
- Os programas de estudos e repertório a serem trabalhados por cada aluno serão decididos 
conjuntamente com o professor; 
- O discente terá duas aulas semanais: uma destinada à técnica e outra ao repertório. Onde ele 
terá que apresentar a cada semana escalas e arpejos variados sobre uma tonalidade, exercícios 
de sonoridade, um estudo de cada método proposto, e obras previamente indicadas; 
-Uma vez por mês haverá aula com o professor correpetidor; 
-Ocasionalmente haverá também aulas em grupo, onde trabalharemos e discutiremos o 
processo de fabricação de palhetas,  realizaremos exercícios públicos, ensaios de trechos 
orquestrais, palestras com professores convidados, seminários sobre o oboé. 

Avaliação 

Frequência – 40% 
Aproveitamento, preparação e rendimento em sala de aula – 50% 
Atividade Extra – Classe – 10 % 
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Peças: As peças serão escolhidas individualmente de acordo com o perfil e nível técnico de cada aluno. 
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