
PROGRAMA DE EXTENSÃO  

‘FLAUTA DOCE: performance e didática’ 

 

O Programa de Extensão em Flauta Doce é composto de 4 Ações desenvolvidas pela 

Profa. Dra. Valeria Bittar, dentro do Departamento de Música da UDESC – 

Florianópolis: 

 

AÇÃO 1. Curso de Flauta Doce dirigido ao público interessado em conhecer e praticar 

o vasto repertório deste instrumento que carrega mais de 2.500 anos de história.  

 

Por enfocar âmbitos distintos da performance de um instrumento musical, abordará 

transdisciplinarmente a pesquisa da música de tradição oral pessoal, regional e nacional, 

a pesquisa de metodologias de ensino musical que abordam a criação coletiva, a 

memória musical regional, a percepção corpórea como fundamentos da educação 

musical e da performance musical. 

 

Dará prioridade à realização da performance em apresentações abertas à comunidade. 

Ao valorizar a performance, o curso imprime na educação musical a necessidade da 

prática musical como vivência indispensável ao longo de toda a formação musical do 

aluno/performador. 

 

O curso desenvolverá o seguinte caminho: 

1.  Pesquisa de repertório de tradição oral pessoal, regional e nacional e repertório 

histórico que possam ser aplicados na educação musical escolar; 

2. Elaboração de arranjos musicais coletivamente. 

3. Trabalho de percepção corporal como base para a técnica do instrumento. 

4. Duas apresentações dos alunos do curso abertas à comunidade, organizadas 

pelos alunos e professora: final de junho e final de novembro. 

 

 

          



AÇÃO 2. Percepção Física através da ESCUTA DO CORPO  – Técnica KLAUSS 

VIANNA* 

*Não é necessária a inscrição no Curso de Flauta Doce para participar do curso de 

Técnica Klauss Vianna. Ministrado pela Profa. Valeria Bittar 

 

A Técnica KLAUSS VIANNA enfoca o acordar do corpo gerando sua flexibilização a 

partir da pesquisa do movimento de cada um. O núcleo da Técnica proposta pelo 

bailarino, coreógrafo e educador corporal KLAUSS VIANNA é a escuta do próprio 

corpo. Ao longo do curso serão enfocados diferentes itens corporais que se inter-

relacionam: 

 

 Acordar do Corpo: presença corporal 

 As nossas articulações 

 O peso do nosso corpo 

 Os apoios do corpo 

 A resistência muscular 

 As oposições ósseas 

 O corpo integrado sob a força da gravidade: eixo global 

 As direções ósseas – os nossos 8 vetores ósseos 

 O corpo sob a gravidade, no espaço, em relação ao outro: em movimento 

 

Proporciona a geração de autonomia do corpo o que possibilita ao aluno a aplicação da 

Técnica no dia-a-dia, e também em áreas específicas, como por exemplo: dança, 

música, teatro, educação em geral e outras atividades profissionais. 

 

Em específico, a aplicação da Técnica Klauss Vianna na performance musical traz seu 

enfoque sobre o fazer musical, enquanto pré-atuação e atuação, a organização da 

linguagem musical no espaço e no tempo sobre o palco. Para tal pode dirigir-se para a 

reflexão do “fazer musical”, da interpretação em música, como também para a prática 

que complemente o estudo técnico de um instrumento musical, com a finalidade de 

oferecer ferramentas ao músico que o auxiliem no momento da apresentação, subsídios 

direcionados à aquisição de “presença cênica” do músico. Tais ferramentas têm seu 

fundamento no trabalho de percepção e sensibilização corpóreas, gerais e específicas, 

para cada instrumento e instrumentista. 



 

Flauta doce e processos de musicalização 

 

A grande maioria dos processos de musicalização atuais parte do repertório 

difundido pela indústria do entretenimento, alegando ser este o contato natural 

entre a educação e a “realidade” musical individual e coletiva da infância, dos 

jovens e dos adultos. Porém, pode-se dizer que este procedimento, que se 

espalha rapidamente há mais de 30 anos nos quatro cantos do mundo, ignora e 

apaga a “realidade” sonora de cada um, com suas diferenças e similaridades, 

num movimento de homogeneização global da experiência auditiva naquilo que 

ela traz como legado histórico cultural – memória – e que, constantemente 

encontra-se em atualização e transformação.   

 

Sendo assim, boa parte dos atuais processos de musicalização reduz a 

experiência musical de cada sujeito a um modelo de discurso musical 

estabelecido pela maior ou menor vendagem do produto musical. As 

consequências deste reducionismo e do  empobrecimento desta “pedagogia da 

realidade musical” apontam para a perda de consciências histórica, social e 

cultural do sujeito, a intolerância frente às diferenças e para o apagamento da 

memória musical de cada um, que direciona à perda de subjetividade e de 

identidade sem precedentes. 

        

 

VALERIA BITTAR – flautas doce medieval, renascentista e barroca e flautas 

indígenas brasileiras 

 

Fundadora do Grupo ANIMA, estudou flauta doce no Brasil com João Dias 

Carrasqueira. Bacharelado e licenciatura em flauta doce na Universidade de Música e 

Artes Dramáticas de Viena, Áustria, sendo bolsista da “Fundação Alban Berg de Apoio 

à Pesquisa de Música Contemporânea”. Participou de diversos master classes 

direcionados à música antiga e contemporânea na Alemanha, Suíça, Holanda e Itália, 

tendo continuado seus estudos com o flautista Kees Boeke (Holanda/Itália). Doutora em 

artes cênicas pela Universidade Estadual de Campinas, São Paulo – UNICAMP, com o 



trabalho: MÚSICO E ATO.Edita livros sobre música erudita e colaborou com a Rádio 

Cultura FM (SP) na elaboração de programas sobre música antiga. É responsável pelas 

produções executiva e gráfica dos CD’s Donzela Guerreira (2010), Espiral do Tempo 

(1998), Especiarias (2000), Amares (2003) e Espelho (2006/2008 - CD e DVD) do 

Grupo ANIMA, dos quais participa como musicista também. Sob direção da cantora 

Anna Maria Kieffer participou do CD, junto ao grupo ANIMA, Teatro do 

Descobrimento (1999). Como membro do Grupo ANIMA atua em séries de concertos e 

festivais em todo o Brasil e no exterior, como: Alemanha, Áustria, Suíça, Luxemburgo, 

França, Itália, EUA, Canadá, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Argentina e 

México. É também integrante do grupo Harmonia Universalis – núcleo de música 

antiga e Núcleo Tálea de música medieval. É formada em Didática da Técnica Klauss 

Vianna, através do Salão do Movimento, dirigido pela dançarina e educadora corporal 

Profa. Dra. Jussara Miller. Desenvolve trabalho sobre performance em música através 

da percepção física, direcionando a Técnica Klauss Vianna à preparação e à vivência 

para a atuação musical. É professora ajunta de Prática de Conjunto e de Flauta Doce da 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.  

 

 

 

 

Texto: Valeria Bittar 

 


