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RESUMO 

 
Os estudos acerca da prática e ensino instrumental têm sido bastante discutidos nos últimos 

anos. Considerando essa realidade, observa-se a aplicação de novas abordagens de ensino 

adentrando cada vez mais o âmbito acadêmico. É possível observar que a música popular, em 

seu sentido amplo, exerce um importante papel nesse processo, assim como evidenciado na 

prática/ensino da trompa. Considerando essa realidade, a presente dissertação problematiza 

especificamente a música brasileira popular como ferramenta na formação dos discentes do 

curso de Bacharelado em trompa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O 

trabalho tem como objetivo geral verificar a inserção da música brasileira popular no curso de 

bacharelado em trompa e apontar as perspectivas e direcionamentos dessas práticas. A 

metodologia contemplou pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, questionário, entrevista 

com os alunos e o professor de trompa da instituição estudada, bem como experiências 

empíricas a partir da atuação do docente estudado. Nesse contexto foi possível observar que a 

música brasileira popular é trabalhada de maneira efetiva, sendo os aspectos técnico-

interpretativos desse tipo de repertório contemplados a partir de materiais adaptados de outros 

instrumentos, contando ainda com a vivência do professor entrevistado e com o auxilio de 

métodos para trompa com a linguagem da música brasileira, que dão suporte a essas práticas. 

A partir das informações coletadas foi possível concluir que essa abordagem é uma 

possibilidade de expandir o leque interpretativo, técnico e formativo do aluno. 

 

Palavras chaves: Prática instrumental, ensino de instrumento, música brasileira popular, 

trompa.



 

ABSTRACT 

 
Research about instrumental practices and instrumental teaching has expanded in recent years. 

As part of this process it is included the application of new approaches of teaching in the 

academic music universe. It is possible to observe that popular music, in its broad sense, plays 

an important role in this context, as evidenced in the practice and teaching of the Horn. This 

thesis problematizes Brazilian popular music as a tool for instrumental teaching and practices 

of Horn students of the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN. The main 

objective of this research is to verify the insertion of Brazilian popular music in the Horn 

Bachelor's degree course of UFRN and to identify perspectives and directions of these 

practices. The methodology included bibliographic research, documentary research, 

questionnaire, interview with the students and the Horn teacher of UFRN, as well as empirical 

experiments based on the performance of this professor. it was possible to observe that 

Brazilian popular music is contemplated in an effective way and the technical-interpretative 

aspects of this type of repertoire are studied from materials adapted from other instruments, 

also counting on the experience of the teacher interviewed and traditional methods for Horn. 

From the information collected it was possible to conclude that this approach is a possibility 

to expand the interpretative, technical and formative range of the student. 

 

Key word: Instrumental practice, instrumental teaching, Brazilian popular music, Horn. 
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     1 INTRODUÇÃO 

 
Compreendendo as mudanças que vem ocorrendo no campo das instituições formais 

de ensino, bem como a formação musical atual, evidencio no presente trabalho a introdução 

da música popular na academia. Pode-se observar essa realidade crescente a partir da criação 

ou mesmo ampliação de cursos ligados à música popular, buscando ainda a compreensão 

desse fenômeno de maneira ampla e aplicando-o a realidade acadêmica. 

Para tanto, a área da performance vem se esforçando no sentido de ampliar 

pedagogicamente as reflexões acerca da prática/ensino do instrumento. Nesse sentido, é 

possível observar que através de pesquisas desenvolvidas, é clara a preocupação no que 

concerne a questões de aplicabilidade de métodos, bem como de questões que 

complementarão a formação do indivíduo e seu campo de atuação. É possível observar através 

da pesquisa que, um aprofundamento na formação é necessário, na medida em que os campos 

de trabalho tornam-se cada vez mais exigentes, é imprescindível também uma revisão nos 

métodos e abordagens anteriormente utilizadas. 

A partir das especificidades e linhas de estudos acerca dos instrumentos musicais, 

suas demandas, influências, metodologias empregadas, bem como as reflexões relacionadas 

com o campo de atuação do instrumentista, apresento nesta dissertação a análise da inserção 

da música popular no ensino e prática da trompa, considerando ainda os métodos 

tradicionalmente utilizados no estudo da trompa, bem como os métodos utilizados na 

abordagem com a música brasileira popular e com isso apontar diretrizes para a inserção desse 

tipo de repertório para a trompa. Considerando essa investigação, foram utilizadas para a 

coleta de dados ferramentas como: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, questionários 

e entrevistas, objetivando maior precisão nos dados coletados. 

Nesse sentido, a pesquisa empreende esforços na tentativa de entender essa prática de 

maneira ampla e considerar sua adaptação no ensino formal, bem como suas particularidades 

quanto ao seu ensino na trompa. Nesse sentido, buscam-se autores que melhor compreendem a 

prática da música popular, bem como abordagens inerentes a essa prática, as características do 

aprendizado, e questões específicas concernentes ao seu ensino são ainda consideradas para 

que essa abordagem seja inserida no plano de ensino formal da música. 

Intentando compreender como vem se desenvolvendo o interesse por temas que se 

ligam a música popular, apresento as informações que nos mostram o interesse dos alunos por 

esse campo de atuação. Ainda nessa mesma perspectiva, são apontadas literaturas que nos 

evidenciam a importância da pesquisa para a área de performance, bem como os ganhos
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obtidos com o desenvolvimento dessa área. Com vista ao desenvolvimento de pesquisas a 

respeito da performance, são expostas ainda as influências que a pesquisa vem exercendo na 

prática e ensino de instrumentos, como elas vêm contribuindo para a melhoria dos estudos, 

questões pedagógicas e do próprio fazer musical. 

Buscando abordar as temáticas propostas e apresentar as informações levantadas, o 

trabalho foi dividido em quatro capítulos distintos, porém relacionados tematicamente. No 

primeiro capítulo são abordadas as bases que conceituam e direcionam os estudos acerca da 

trompa, música popular e o ensino de instrumento e a pesquisa. Posteriormente esclareço as 

orientações metodológicas da pesquisa, revelando pontos norteadores do trabalho e que 

viabilizaram a investigação de forma estrutural. Evidencio ainda os instrumentos de coleta e 

organização dos dados, frisando as particularidades que caracterizam sua aplicabilidade no 

momento de reflexão até a concepção da dissertação. 

Se tratando de música popular, e mais especificamente da música brasileira, o 

capítulo dois busca um entendimento mais amplo da palavra. É necessário que as 

singularidades, fenômenos socioculturais e contextos musicais sejam refletidos, visto as 

particularidades que envolvem o termo. Para tanto, entende-se que não é possível dimensionar 

a enormidade dessa palavra em uma única definição, popular está ainda vinculado a questões 

sociais, fenômenos, contextos, e estabelecido a partir da diversidade cultural do país. 

Posteriormente a essa reflexão acerca de música popular, são apresentadas as características 

de maneira geral da prática/ensino da música brasileira popular para instrumentos musicais, 

onde nesse momento são evidenciadas as literaturas que norteiam esse estudo, assim como 

métodos utilizados nessa prática. Em seguida evidencia-se a prática da música popular para 

trompa, intentando uma busca por diretrizes que norteiam essa prática para esse instrumento. 

No capítulo três são apresentados os dados coletados, onde é possível evidenciar por 

meio das entrevistas e questionários aplicados informações precisas acerca da temática 

abordada. Nesse sentido, é possível apresentar a entrevista realizada com o professore Feitosa 

(2018), onde o mesmo apresenta suas influencias, concepções e métodos utilizados na nova 

abordagem. Posteriormente, os alunos que participaram da entrevista e dos questionários nos 

fornecerão importantes informações dentro de uma perspectiva de alunos em formação. 

No capítulo quatro é averiguado, com apoio nos questionários e entrevistas, como se 

tem dado a prática da música popular no contexto estudado, e para complementar é utilizada a 

entrevista com o professor Feitosa (2018), professor esse responsável pela classe de trompas 

no universo estudado, evidenciando assim as ferramentas utilizadas na prática/ensino da 

música popular dentro da classe. Nesse momento é possível trazer toda comparação das
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entrevistas e questionários aplicados com as literaturas investigadas, para assim comprovar a 

efetividade dessa abordagem na trompa. Com base neste último capítulo, é possível apontar 

perspectivas e direcionamentos na prática/ensino da música brasileira popular para a trompa. 

Baseado nos capítulos apresentados e as literaturas investigadas são possíveis 

observar os rumos atuais os quais a prática e o ensino de instrumentos tem vivenciado. Nesse 

sentido, observa-se que até mesmo instrumentos que anteriormente não estavam inseridos no 

universo da música popular, como a trompa agora ganha espaço em um novo contexto 

musical, apontando para a abertura de novas formações, bem como novos mercados de 

atuação profissional. 

A partir dos quatro capítulos apresentados, se tem uma visão mais ampla do  ensino 

da música brasileira popular para a trompa, assim como as perspectivas e direcionamentos 

utilizados em sua prática/ensino. Além disto, ficam evidenciados os desafios a ser enfrentado 

quanto à escarces de métodos específicos, podendo ser esse um ponto a ser desenvolvido por 

novas pesquisas na área. 
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 2 O ENSINO DE INSTRUMENTO E A TROMPA NO UNIVERSO DA PESQUISA 
 

A performance é uma subárea da música que tem sido cada vez mais explorada nos 

últimos anos. Dentre as temáticas exploradas nesse âmbito está a prática instrumental. 

Considerando trabalhos que contemplem essa temática e perspectivas pedagógicas, 

observamos a interseção entre as Práticas Interpretativas e a Educação Musical. Portanto, esta 

pesquisa foi desenvolvida no âmbito da performance mas também utilizou referências e 

conceitos de trabalhos mais relacionados ao ensino de instrumento, contemplando questões 

relacionadas a música brasileira popular - MBP1, mais especificamente à trompa. 

Durante muitos anos, o trabalho de pesquisa na área de música foi associado à pessoas 

que não tinham atividades regulares ou não tocavam um instrumento musical (FEITOSA, 

2013). Muitos instrumentistas consideravam que quem pesquisava não tocava e vice-versa. 

Esse cenário tem mudado especialmente a partir do surgimento e expansão dos cursos de Pós- 

Graduação em música na última década e mais instrumentistas têm se envolvido com o 

universo científico. 

Freire (2010, p. 9) questiona em seu trabalho: "[...] ensinar musica é também um ato  

de pesquisar, já que envolve sistematização de informação?". Respondendo a esse 

questionamento, me atenho as palavras de Lima (2006), que explica que numa performance, o 

que antes era explicado meramente como inspiração divina e/ou maneira correta tem sido 

substituído por reflexões teóricas e práticas. Ainda sobre a mesma temática, Leão (2001) 

explicita que todo processo ocorrido em sala de aula, sendo ele de qualquer natureza, é 

pesquisável, observável e possível de ter comprovação, constatação e consolidação de 

método. Entendo que essa perspectiva também se aplica a prática instrumental em suas mais 

variadas perspectivas. 

Borém (2005) apresenta ainda a natureza interdisciplinar da pesquisa em música, e cita 

a relação entre a música e as ciências da saúde em beneficio da performance musical, onde 

muito mais autores têm se interessado por entender o funcionamento do corpo ou a própria 

prática musical. Como exemplo, podemos considerar trabalhos interdisciplinares entre a 

música e neurociência. Rink (2002) é um dos autores que aborda a música a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar. Também é possível encontrar pesquisas entre a música e a 

fonoaudiologia, ergonomia, anatomia, biomecânica, educação física, física acústica e 

cinesiologia. 

 
 

1 Para evitar a confusão de significado com o termo MPB – Música Brasileira Popular, usarei neste trabalho a 

sigla MBP - Música brasileira popular. 
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A partir da análise de estudos que têm sido desenvolvidos no âmbito da performance 

musical e até mesmo pela diversidade de trabalhos que vêm sendo publicados em revistas, 

anais, entre outras publicações, Borém e Ray (2012, p.159) explicam que  “[...] constata-se 

por tanto um amplo desenvolvimento da pesquisa em performance musical no Brasil no  

século XXI, não exclusivamente no ponto de vista qualitativo, bem como no papel que o 

performer tem executado nesse meio”. Tem havido um desenvolvimento considerável na área. 

Entretanto, vale mencionar, ainda há muito a ser explorado. Ainda segundo os autores, além 

do crescimento e diversificação temática e metodológica, outro sinal da crescente maturidade 

da pesquisa em performance no Brasil foi a criação da ABRAPEM (Associação Brasileira de 

Performance Musical) em 2011, durante o 21° congresso da ANPPOM em Uberlândia. 

(BORÉM e RAY 2012, p. 160). 

Embasado nos pesquisadores acima citados, entendo que a pesquisa científica está 

intrinsecamente ligada a performance, sendo ela a principal motivação para que possamos 

entender o processo de aprendizagem, bem como aspectos técnicos, medos, desafios e as 

particularidades de cada instrumentista. Nas palavras de Lima (2006, p. 15): "[...] sob uma 

perspectiva bastante genérica, a performance é um fazer artístico que integra conhecimento 

racional e intuitivo, tradição, emoção, sensibilidade, história, contemporaneidade e cultura do 

executante". 

Refletindo ainda sobre a realidade de instrumentos musicais, apesar de encontrarmos 

trabalhos que discutem como tocar, são poucos os trabalhos que problematizam como ensinar 

aspectos técnico-interpretativos essenciais a performance (FEITOSA, 2016). Para 

instrumentistas mais experientes, é acessível em alguns casos aprender/ensinar sozinho a 

partir da própria experiência, de livros, áudios e vídeos, entretanto, a tendência é o 

engessamento dessas práticas/conteúdos contemplados, assim como, de uma maneira geral a 

perda da efetividade nesse processo. 

Os conflitos presentes no cotidiano dos instrumentistas e que exercem influência na 

sua performance são variados. Nessa direção, mesmo os aspectos não diretamente 

relacionados a música podem fazer a diferença. Portanto, a questão de pesquisa deste trabalho 

surge a partir de uma problemática do dia-a-dia do instrumentista. Segundo Freire: 

 

As questões geradoras de pesquisa já estão presentes na pratica cotidiana de 

músicos, seja qual for sua atuação (como docente, interprete, compositor, 

regentes). Ou seja, não há necessidade de 'inventar' uma questão de pesquisa. 
Certamente, nossas indagações cotidianas, sejam na pratica musical 

propriamente dita, sejam no ensino de música, já contém, potencialmente, 

uma proposta de pesquisa (FREIRE, 2010, p. 10) 
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Ao refletir sobre questões que permeiam a performance musical, é necessário colocar 

em discussão e levar em conta que na prática instrumental, ou ate mesmo no estudo de uma 

determinada obra musical, vão interferir fatores psicológicos, sociais, culturais e históricos, 

que refletirá diretamente no próprio fazer musical. A partir desse ponto é necessário  

considerar a performance musical como um dos grandes desafios para a área da educação. 

Como nos afirma Zorzal (2014, p.7), “[...], compreender como o ser humano aprende a 

dominar instrumentos musicais e a se expressar por meio deles é um dos grandes desafios da 

educação musical”. 

Com o intuito de contribuir na área da performance musical, tenho refletido sobre as 

questões que estão relacionadas diretamente com a prática performática, bem como fatores 

que interferem ou que colaborem com o fazer musical. Entendo que é necessário refletir sobre 

esses aspectos, e que essa é uma das maneiras do instrumentista e/ou professor desenvolver 

estratégias mais efetivas para o seu desenvolvimento técnico-interpretativo e/ou pedagógico. 

Em paralelo com o desenvolvimento de estratégias mais efetivas, como descrito 

anteriormente, ainda sobre outro aspecto precípuo para o estudo instrumental relaciona-se ao 

desenvolvimento das “habilidades auto-regulatórias2” para o instrumentista, ou melhor, sua 

capacidade de desenvolver um senso crítico de suas próprias ações em seu estudo individual, 

bem como um planejamento em seu horário de estudo, objetivos e metas a serem alcançadas 

durante sua carreira (NIELSEN, 2001). É a partir de reflexões das habilidades auto- 

regulatórias que compreendemos que o estudo focado assim como o monitoramento dos 

estudos individuais poderá ser fundamental no sentido de proporcionar ao estudante uma 

prática performática consistente. 

O desenvolvimento das habilidades auto-regulatórias apresentadas por Nielsen são 

comumente utilizadas nos fazeres musical da música de concerto, para que assim possa se 

alcançar um nível técnico com maior expressividade. Associado a essa concepção, trago 

reflexões acerca das práticas que envolvem o estudo da música popular de maneira geral, para 

que assim entendamos como ocorre seu estudo e quais aspectos estão envoltos nessas duas 

práticas. Para tanto, apresento discussões contempladas por Santiago (2006), no qual a autora 

aponta que: 

 

 

 

 
 

2Termo utilizado por NIELSEN, 2001 onde é explicitado como a capacidade de precisar objetivos e escolher 

estratégias de estudo, assim como a capacidade de autoavaliação autoinstrução e auto-monitoramento. O termo é 

empregado por HALLAM (1998, capítulo 6 e 2001b) como “metacognição”. 
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Enquanto o ensino de música instrumental em um ambiente formal de 
musica destaca as habilidades técnicas do músico e o estudo de repertório, o 

estudo musical informal, característicos de músicos com influencias da 

musica popular e do Jazz, tem uma maior predisposição a inserir praticas 

criativas em seu ensino como a improvisação, composição, tocar de ouvido, 
entre outras (SANTIAGO, 2006, p. 52). 

 
Portanto, é de suma importância a compreensão do processo de construção da técnica, 

ou mesmo da interpretação da obra para que assim a performance seja cada vez mais 

consciente e de nível qualitativo satisfatório, a depender obviamente do nível técnico do 

executante. Se considerarmos o contexto da música popular de maneira ampla com seus 

vários gêneros, é necessário que repense a preparação para o palco no que concerne à inserção 

de práticas que caracterizem o aprendizado musical nessa perspectiva no universo acadêmico. 

Sobre a performance e sua correlação com outras subáreas da música, é crescente o 

número das pesquisas voltadas a música brasileira e a música popular, dado o crescimento dos 

cursos de graduação e pós-graduação, como nos aponta Borém (2005, p. 18): “O interesse por 

temas brasileiros tem crescido gradualmente tanto na área de música em geral (de 24, 5 % em 

1986 a 82,8 % em 2001) quanto na área de performance musical ( 11,1% em 1986 a 54,3 % 

em 2001)”. 

Essa crescente reflete o maior interesse que a MBP tem despertado no universo 

acadêmico, fato que é de suma importância nos dias atuais para que se valorize a cultura 

nacional. Outro dado que reflete essa afirmação é o fato de a música popular ter sido 

classificada como subárea desde o 20° congresso da ANPPOM (2010) com exceção do ano de 

2012 (ANPPOM, 2017). Borém e Ray (2012) explicam que o desenvolvimento das pesquisas 

em performance musical e música popular como um termo geral, tem se dado através dos 

primeiros cursos de graduação e pós-graduação em linhas de pesquisas que contemplam essas 

novas temáticas (UNICAMP E UNIRIO). 

Nessa direção, têm surgido mais cursos de música popular no Brasil que abordam essa 

temática considerando os variados gêneros inseridos nela. (RAY e BORÉM, 2012; DANTAS, 

2015; FEITOSA, 2016), porém essa crescente é apenas um pequeno traço dos investimentos 

no que concerne ao ensino da música popular dentro da academia, se comparado com o ensino 

da música erudita. Dantas (2015) discute a respeito do ensino/aprendizagem de guitarra 

elétrica nos cursos de música da Universidade Federal da Paraíba e nos fornece importante 

reflexão acerca do ensino desse instrumento e a música popular, considerando que o mesmo 

está familiarmente ligado a esse fenômeno musical e ainda como a guitarra tem sido inserida 

nesse contexto. 
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Outra autora que discute acerca da inserção da música popular no ensino superior é 

Bollos (2008). A autora aponta que essas práticas ainda estão em fase de amadurecimento e 

que há a necessidade de material pedagógico adequado para o seu desenvolvimento, realidade 

que considero ainda atual mesmo 10 anos depois da publicação da autora. 

Considerando a expansão do ensino da música popular na academia, esta pesquisa 

problematiza o ensino desse tipo de repertório mais especificamente para a trompa. Apesar de 

ser um instrumento que não é convencionalmente tão utilizado nesse universo, Feitosa (2013) 

apresenta reflexões sobre o assunto e aponta para a necessidade de inserir a trompa nesse 

contexto. 

Observando com mais especificidade o ensino da música brasileira para instrumentos 

de metal e ao analisar respostas de questionário aplicado para sua pesquisa, Feitosa (2016) 

indica que a sistematização desse ensino para instrumentos de metal encontra-se em um 

estágio inicial. Nesse contexto este estudo problematiza e apresenta reflexões sobre essa 

realidade e, consequentemente, no desenvolvimento dessas práticas. A criação de instituições 

como as Associações também tem influenciado nesse contexto especialmente a partir da 

promoção de eventos e publicações. Como exemplo, cito a criação da Associação de 

Trompistas do Brasil – ATB, criada no ano de 2013. Os eventos têm a presença marcante de 

importantes referências no cenário musical e traz ainda apresentações e atividades em 

diferentes formações incluindo a música popular. 

 
2.1 A pesquisa sobre a prática instrumental e o ensino de instrumento 

Considerando que este trabalho problematiza um assunto no âmbito do ensino de 

instrumento e da prática instrumental, apresento neste tópico uma revisão de literatura sobre 

essas temáticas e sua interseção, perspectiva em que se insere esta pesquisa. São várias as 

possibilidades de categorização nesse âmbito. Ainda são poucos os trabalhos relacionados a 

alguns instrumentos como a trompa, que tem um universo científico relativamente pequeno 

especialmente no Brasil, se compararmos essa realidade científica ao universo de estudos de 

instrumentos como violão e piano (FEITOSA, 2013). Trabalhos que contemplem perspectivas 

gerais sob um enfoque mais amplo, assim como pesquisas sobre instrumentos que 

contemplem aspectos relacionados à trompa, serão utilizados como referências para esta 

pesquisa. 

Considerando as principais linhas de estudos observadas nos trabalhos estudados 

destaco 5 categorias de estudos inter-relacionadas: preparação para a performance (KENNY e 

GELLRICH, 2002); qualidades necessárias ao professor (BASTIEN, 1995; HARDER, 2003;
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2008; WEBER e GARBOSA, 2015); relação entre técnica e interpretação na performance 

(LIMA, 2006; FRANÇA, 2000); considerar as particularidades do aluno na aplicação de 

metodologias e repertórios (HALLAM, 1998 e 2006; QUEIROZ 2004); e diversificação de 

repertórios e metodologias de ensino e aprendizado (FEITOSA, 2013 e 2016; DANTAS, 

2015; RAY, 2015). Apresento uma breve análise de alguns desses trabalhos que se mostraram 

mais próximos da problematização desenvolvida nesta pesquisa. 

Harder (2003) investiga em sua pesquisa a importância do docente dentro de sala, seu 

contato com o aluno, interação, suas estratégias para solução de problemas, assim como o que 

lhe é requerido na atualidade. A autora traça quatro pontos principais que julga imprescindível 

ao professor de instrumento, sendo eles: oferecer ao aluno uma perspectiva de carreira, 

capacidade de oferecer parâmetros ao aluno para que se desenvolvam habilidades, 

flexibilidade na metodologia com a construção de planejamentos pessoais adaptáveis 

considerando a cultura do individuo e conhecimento profundo das discussões acerca da 

interpretação musical. Todas as proposições feitas quanto a função do profissional visam a 

melhoria da formação completa do indivíduo, não somente considerando aspectos técnicos, 

mas o profissional atuante que será no futuro. 

Hallam (2006) explicita algumas tendências que são de algumas formas reproduzidas 

dentro do ensino tradicional dos conservatórios. Uma delas é a abordagem autoritária – tais 

posturas são tomadas quando há um distanciamento na relação com o aluno e, por conseguinte 

o afastamento do mesmo para com o professor. A autora explica que, para tanto, determinada 

postura bloqueia o desenvolvimento do aluno em sala e o prejudica na interação com o 

professor, assim como a diminuição das possibilidades criativas do mesmo. A autora 

acrescenta que é importante que o professor desenvolva criticas construtivas, visando o 

aprimoramento daquilo que já foi trabalhado. 

Ray (2015) nos fornece pontos consideráveis no ensino, bem como aprendizagem da 

performance musical, a saber que aquele que ensina a performance é caracterizado pela 

mesma como um artista professor da performance musical. Para tanto, a autora entra no 

campo conceitual buscando aspectos que definem a pedagogia e suas implicações no ensino 

da performance, tendo como principal objetivo a definição da pedagogia da performance. 

Ponto de bastante relevância em uma de suas análises é a apresentação de conteúdos de cursos 

de graduação e pós-graduação no Brasil e no exterior, discutindo ainda o perfil do profissional 

atuante nessa área, demonstrando ainda a importância do conceito de pedagogia da 

performance e sua importância para oportunizar o alcance de conhecimento específico ao 

profissional docente nessa área. 
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Weber e Garbosa (2015) discutem a respeito da formação do professor de instrumento, 

fornecendo importante reflexão para o entendimento da construção da docência para o 

instrumentista. Os autores remetem á questões acerca da formação dos bacharéis em 

instrumento e sua atuação na docência, levando em conta o fato de que os cursos de 

bacharelado não preparam os alunos para atuar em sala, entretanto, esses estudantes quando 

ao longo de sua trajetória passam a ensinar acabam por reproduzir a forma como seus 

professores os ensinaram. Ainda que em pouco contato com saberes necessários á sua 

formação para lecionar, os autores apontam que o bacharel em instrumento se depara com 

dilemas, incertezas e dúvidas quanto a sua prática. 

A considerar as principais referências que nos possibilitam uma maior reflexão a 

respeito da performance, bem como alguns aspectos que se conectam com a educação 

musical, apresento Feitosa (2016), que problematiza o ensino da música popular na trompa, 

suas perspectivas e possibilidades formativas. O autor nos traz inicialmente um panorama das 

pesquisas no Brasil e aponta para o interesse nas pesquisas que envolvem a música popular, 

ressaltando a pouca inserção dessa temática na academia. Como resultado Feitosa apresenta 

perspectivas metodológicas para a inserção desse tipo de repertório no ensino da trompa. 

Por último, trago como importante referência nas pesquisas internacionais envolvendo 

a performance Kenny e Gellrich (2002). Essa pesquisa refere-se a prática improvisatória, 

considerando a função sociocultural, significados e comportamentos ao qual essa atividade 

exerce dentro de cada contexto especificamente. Os autores apresentam ainda a improvisação 

como sendo uma parte essencial da performance, exigindo ela mesma um conjunto de 

habilidades e de preparação específica e ainda a participação em diversos contextos que 

estejam presentes essa prática. O estudo apresenta resultados de como a improvisação atua 

dentro de cada indivíduo, bem como investiga como os músicos desenvolvem as habilidades 

requeridas para a improvisação e ainda sua relação no estímulo aos processos criativos e  

como esses podem ajudar no ensino/aprendizagem musical. 

 
2.2 A pesquisa e o ensino da música popular 

Em busca de compreender o desenvolvimento e os processos de ensino e 

aprendizagem, assim como a inserção da música popular dentro do contexto acadêmico, o 

presente tópico está comprometido com o levantamento de materiais que nos forneçam 

reflexões acerca de como se tem dado as pesquisas nesse contexto. Para tanto, são traçadas 

categorias de trabalhos que problematizam o ensino da MBP para um maior entendimento de 

questões relevantes para a área. As categorias foram definidas por ano de produção dentro de 
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cada tópico. A partir do estudo percebi que essa é uma discussão relativamente recente se 

consideramos a literatura nacional. As principais linhas de estudos encontradas considerando 

as especificidades desta pesquisa são: música popular e sua inserção na academia 

(DYNDAHL, KARLSEE, NIELSEN, e SKARBERG, 2017; DANTAS, 2015); pesquisa a 

respeito da música popular e sua inserção no ensino da trompa (FEITOSA, 2016); 

aprendizagem e estudo da música popular (SANTIAGO, 2006; GEEN, 2002); música popular 

como estratégia de ensino (MOURA, 2008). 

Considerando os trabalhos que contemplam a prática da música popular e sua inserção 

na academia, podemos perceber uma valorização dos processos de aprendizagem dessa 

temática. Pesquisas essas se atentam em muitos casos para um olhar mais profundo quanto à 

importância da música popular na sociedade, seu ensino dentro das escolas e 

consequentemente seu alcance acadêmico. Dyndahl et al (2017) contribuíram com reflexões 

sobre a influência da música popular nos países nórdicos. Os autores apresentam dados de 

como essas práticas têm sido desenvolvidas na Noruega e como têm alcançado as academias 

do país. Há de se considerar que a música popular faz parte dos currículos escolares 

obrigatórios nórdicos há trinta anos. Dyndahl et al explicam que a música popular é de fato 

bastante valorizada e com essa crescente inserção na academia surge uma formalização 

demasiada dessas práticas. 

Dantas (2015) problematiza o ensino de guitarra na universidade em que leciona. O 

autor aborda a formação inicial do guitarrista, fator esse que nos faz compreender as 

influências a qual recebem os instrumentistas, considerando que a guitarra elétrica é um 

instrumento que está intimamente ligado a música popular. Dantas (2015) nos aponta que para 

seu ensino ser mais efetivamente trabalhado, se faz necessário considerar o contexto no qual 

se desenvolve cada uma dessas práticas. 

Feitosa (2016) constitui a principal referência no tocante à música popular e seu ensino 

na trompa, considerando que o autor traça os caminhos percorridos no ensino da música 

popular para instrumentos de metal e saxofone em universidades federais brasileiras e na 

UNICAMP e apresenta perspectivas metodológicas para a inserção desse tipo de repertório no 

ensino da trompa. O autor traz alguns materiais utilizados no ensino de instrumentos de metais 

com a intenção de adaptá-los 

Estudos acerca da música popular buscam compreender de forma geral os processos de 

aprendizagem envoltos nessa prática, bem como as habilidades requeridas para essa atividade. 

Literaturas como as levantadas nesta pesquisa buscam em muitos dos casos um maior 

aprofundamento na compreensão de como se dá o repasse do conhecimento, que 
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características tem os músicos populares, quais os benefícios adquiridos a partir dessa prática, 

como se dá o estudo desse tipo de repertório e como essas práticas têm coexistido com o 

ensino e repertório tradicionalmente inseridos nos conservatórios. 

Em análise da literatura internacional, destaco a importante contribuição para um 

maior entendimento da música popular de Green (2002), que problematiza o ensino da música 

popular acentuando suas particularidades e características. A autora considera a aquisição de 

habilidades para a música popular fora do espaço acadêmico e através do contato com jovens 

entre quinze e vinte cinco anos ela pôde explorar algumas de suas influências e constatar que 

determinadas habilidades são desenvolvidas a partir da prática improvisatória que, por 

conseguinte, estimula a criatividade, comparando ainda as características do ensino formal e a 

aprendizagem informal. 

2.3 A trompa e a pesquisa 

Em revisão de literatura acerca da trompa no âmbito das pesquisas, constata-se que 

muito pouco se tem produzido em relação aos estudos científicos que envolvam o ensino do 

instrumento, principalmente se considerarmos os trabalhos nacionais, sendo a maior parte 

deles voltados para a história do instrumento, performance, análise de obras, e catalogação de 

repertórios. Num plano internacional, esse contexto torna-se diferente visto os investimentos 

que são dados nos periódicos, porém ainda não estão inclusos dentro de perspectivas 

pedagógicas e sim voltados para as questões performáticas. Nas palavras de Feitosa (2016, p. 

41): “faço lembrar que vários dos trabalhos citados tratam do ensino não sob um ponto de 

vista pedagógico, mas, performático”. 

Os trabalhos apresentados nesta parte do estudo foram escolhidos a partir de sua 

relevância e compatibilidade com o tema da presente pesquisa, considerando inicialmente: 

questões voltadas para o ensino e história (ALPERT, 2006; LEPRE, 2014); posteriormente 

considerações acerca de repertórios (BELTRAMI, 2006 e AUGUSTO, 1999); a trompa na 

música popular, sendo o jazz o foco principal em suas temáticas (MATOSINHOS, 2010, 

2011; HOLCOMBE, 1994; NIGHTINGALE, 2008; MARSHALL, 1997; WINKLER, 1990) 

e aspectos da música brasileira para trompa (FONSECA, 2012). 

O primeiro trabalho a ser mencionado dentro do tópico ensino do instrumento será o  

de Alpert (2006), que por trazer considerações acerca do ensino da trompa, baseado em sua 

experiência como trompista e professor, nos fornece importante reflexão para aqueles que 

atuam como docentes. o autor inicia seu trabalho com uma abordagem sobre a trompa, suas 

características e pequenas falas de compositores que caracterizam o instrumento. 
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Posteriormente, Alpert ressalta alguns aspectos técnicos envolvidos no estudo do instrumento 

e, por conseguinte, seu reflexo no ato da performance. Esse trabalho é importante para esta 

pesquisa, pois contribui para a construção do ensino da trompa e principalmente por se tratar 

de uma literatura brasileira e que conta com a experiência do próprio autor. 

Lepre (2014) é um material pedagógico de fácil compreensão e apresenta questões 

iniciais para execução do instrumento, tais como: postura, embocadura, afinação, transposição 

e manutenção. O autor nos oferece ainda importante consideração sobre a história da trompa, 

passando por algumas questões teóricas da prática do instrumento, tais como a série 

harmônica, dentre outras questões iniciais. O trabalho é importante para a presente revisão 

pois trata de maneira didática a trompa e soluciona pequenas questões no estudo do 

instrumento para educadores, bem como incentiva o uso do mesmo. 

Beltrami (2006) traz uma catalogação do repertório brasileiro para trompa e piano. 

Para isso a autora além de fazer utilização de arquivo pessoal, recorre a arquivos de amigos 

trompistas, bibliotecas de universidades, bem como outros músicos. Com a pesquisa a autora 

traça a história da escrita musical para trompa nos séculos XX e XXI. Por se tratar de uma 

investigação acerca de peças brasileiras, a autora reconhece a importância da necessidade de 

estudos que se voltem para o repertório brasileiro no instrumento. 

Augusto (1999) nos oferece questões sobre a expressão brasileira na trompa. Com base 

na inserção da trompa em formações diversas, o autor considera a linguagem musical para 

cada expressão, bem como diferentes tendências da música brasileira. O autor apresenta ainda 

um viés histórico da trompa com seu uso em algumas formações, assim como sua utilização 

nas primeiras orquestras do período mineiro ate chegar ao seu uso no século XX, já como 

instrumento solista. Augusto (1999) faz um levantamento das peças escritas para o 

instrumento dentro do universo de pesquisa proposto; é notado que desde as primeiras 

composições há conhecimento dos recursos e das técnicas características do instrumento. O 

presente trabalho vem acrescentar para um delineamento da construção do repertório, assim 

como os compositores representativos para os primeiros séculos do instrumento no Brasil. 

A literatura internacional nos oferece importante reflexão a respeito da trompa e a 

música popular, sendo o jazz a temática principal. Holcombe (1994) nos apresenta uma 

abordagem de estudos técnicos do jazz aplicados para a trompa. O livro acompanha 

inicialmente um texto com recomendações e explanação de como o método deve ser aplicado, 

para que se possa criar uma improvisação de forma linear. Cada estudo do método tem a 

pretensão de trabalhar sempre na região de uma oitava para que os estudos não fiquem 

exaustivos, com isso são mantidas as mesmas células rítmicas para que o aluno assimile
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melhor os conteúdos apresentados nas sequências anteriores. O método trabalha com estilos 

musicais diversos, sendo eles: jazz, rock, swing, bossa-nova e alguns ritmos latinos. Em 

complemento, o método acompanha um CD para que o aluno compreenda de forma mais 

abrangente os conteúdos propostos. 

Lucas (2007) nos fornece importante material acerca da inserção da trompa na 

linguagem do jazz. Com seu método o autor tem a pretensão de criar um guia para o aluno em 

nível básico para que o mesmo tenha contato com a demanda técnica exigida pelo jazz. O 

autor apresenta a improvisação fornecendo bases harmônicas, bem como pequenas sugestões 

para o desenvolvimento dessa habilidade. O autor apresenta ainda a contribuição de outros 

trompistas que são referências dentro do jazz e que possam dar suporte teórico para o trabalho. 

O método tem uma ênfase clara na improvisação do jazz e sua aplicação dentro de outras 

técnicas improvisatórias como o blues e o bebop, contendo exemplo de cada estilo e a técnica 

utilizada dentro deles, acompanhando ainda gravações para que o aluno tenha uma 

compreensão geral de cada exercício. 

Nightingale (2008) nos apresenta em seu trabalho uma abordagem que introduza o 

trompista a prática do jazz. São apresentados ainda outros estilos musicais como o swing, 

samba rock, blues, porém é dada uma ênfase maior ao jazz. O método fornece inicialmente 

pequenos estudos, que avançam à medida que se alcançam os objetivos propostos e se tronam 

mais complexos e extensos ao longo do trabalho. À medida que se estendem os exercícios, são 

acrescidas novas tonalidades, bem como acentuações e articulações inerentes ao jazz. O 

método tem considerações importantes, principalmente dentro da presente pesquisa pois trata- 

se de uma linguagem universalmente conhecida e ainda propõe uma visão mais ligada a parte 

pedagógica do instrumento. 

Se tratando de música brasileira, é possível ainda citar a importante contribuição de 

Fonseca (2012). O autor oferece um guia da performance de vinte estudos característicos 

brasileiros para trompa de Fernando Morais. No trabalho, Fonseca (2012) explicita a origem 

dos estudos, bem como demanda um estudo mais detalhado de três estudos mais 

representativos e faz ainda uma análise de aspectos como: forma estrutural, harmonia, 

melodia e ritmo; e procura delinear e relatar o estilo de cada exercício. Nesse sentido, o aluno 

pode utilizar dos comentários feitos pelo autor acerca de cada estudo e aplicá-los nos 

exercícios propostos em vinte estudos característicos brasileiros para Trompa de Fernando 

Morais.
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2.4 A metodologia da pesquisa 

Considerando o cenário apresentado no âmbito da prática instrumental e do ensino de 

instrumento, a inserção da música popular em sentido mais amplo, bem como as novas 

abordagens que envolvem a música brasileira popular no universo acadêmico, assim como os 

conteúdos de MBP contemplados no ensino de trompa na Escola de Música da UFRN cheguei 

a seguinte questão de pesquisa: Qual a inserção da música brasileira popular no curso de 

Bacharelado em Música – Instrumento trompa da Escola de Música da UFRN e quais as 

principais perspectivas e direcionamentos para o ensino desse tipo de repertório para o 

instrumento? 

A opção por pesquisar o assunto proposto surgiu a partir da investigação da literatura 

analisada no qual foi possível identificar a escassez de trabalhos que abordem de maneira 

mais ampla, assim como a possibilidade de ampliar o leque interpretativo do instrumentista, 

bem como a valorização da música brasileira popular na trompa. Na busca por novas 

possibilidades metodológicas e aplicabilidade no avanço técnico, a pesquisa busca uma maior 

dimensão em conceitos de técnica, ferramentas na resolução de possíveis dificuldades no 

aprendizado da MBP e ainda na motivação do aluno. 

Assim como a necessidade de materiais didáticos que contemplem o estudo da música 

brasileira popular e sua diversidade, aplicados às particularidades do instrumento, há ainda a 

necessidade de um maior envolvimento dos trompistas com a pesquisa, valorizando assim o 

interesse científico no instrumento. Somado a necessidade apresentada anteriormente, a 

pesquisa busca ainda discutir meios que insiram a trompa em ambientes característicos da 

MBP, o que consequentemente poderá trazer ao músico uma nova experiência artística 

somada as já existentes. 

Compreendo que as tendências no ensino do instrumento, de forma geral, vêm sendo 

acompanhadas por uma transformação em suas concepções e que o papel do professor é muito 

mais que um transmissor de informações. É nessa direção que entendo ser necessária uma 

soma dos conhecimentos já existentes com os conhecimentos que surgem com a ampliação de 

repertório e questões específicas do instrumento. 

Entendo a presente pesquisa como importante para a área da performance já que 

abrange estudos no âmbito da prática instrumental. Considerando a música brasileira  popular 

e os campos de estudos relativos a essa temática no Brasil, espero também contribuir nesse 

sentido. A partir das problemáticas estudadas neste trabalho, poderemos entender como 

funciona o ensino da música brasileira popular para trompa na Escola de Música da UFRN e



25  
 

apontar direcionamentos que poderão ser utilizados para contemplar a MBP no ensino da 

trompa em outras instituições. Entendo que a partir do processo de inserção do repertório 

popular na academia é possível ampliar as possibilidades de formação humana e atuação do 

músico no mercado de trabalho no Brasil. 

Portanto, o objetivo geral da pesquisa consiste em verificar qual a inserção da música 

brasileira popular no curso de Bacharelado em Música – Instrumento trompa da Escola de 

Música da UFRN e quais as principais perspectivas e direcionamentos para o ensino desse 

tipo de repertório para o instrumento. A partir dessa perspectiva foram estabelecidas questões 

específicas que nortearam a pesquisa: 

1- Analisar o plano de curso do Bacharelado em Música – Instrumento Trompa 

EMUFRN; 

2- Identificar os materiais didáticos utilizados no ensino da música popular para trompa 

no Curso de Bacharelado em Música – Instrumento Trompa EMUFRN; 

3-  Identificar os materiais didáticos tradicionais utilizados no ensino de trompa no 

universo estudado; 

4- Verificar os tipos de repertório contemplados no ensino de trompa na EMUFRN; 

5- Identificar os principais benefícios da inserção da MBP no ensino de trompa; 

6- Verificar a contribuição da participação em grupos no aprendizado da MBP; 

Como universo de pesquisa está o professor de trompa da instituição investigada e os 

alunos desse instrumento do curso de Bacharelado em música da Escola de Música da UFRN. 

Os instrumentos de coleta de dados foram balizados de acordo com os objetivos da pesquisa, 

empregando métodos de análise, compatíveis com as questões que nortearam o estudo. 

1- Pesquisa Bibliográfica: foram extraídas e analisadas publicações da área de 

educação musical e da área de performance, especialmente as que reportam-se ao ensino de 

instrumento. Ademais, foram analisados materiais destinados ao ensino da música brasileira 

popular para trompa, tais como: métodos, dissertações, artigos, entre outros que compõem 

práticas de ensino nessa perspectiva. Essa parte do trabalho foi imprescindível para a pesquisa 

já que possibilitou a revisão dos materiais utilizados 

2- Pesquisa documental: identificando apostilas, exercícios, planos de ensino, dentre 

outros materiais consolidados no ensino da música brasileira popular para trompa, dentre 

outros materiais utilizados pelo professor, mas que não são publicados. Esses materiais foram 

colhidos através de acervos, bibliotecas e pesquisa pela internet. Essa análise permitiu uma 

visão extensiva dos materiais e conteúdos ministrados, e até mesmo um contato mais
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aprofundado com uma forma de ensino não divulgada em métodos ou livros publicados e que 

são ferramentas de ensino oral, em muitos casos. 

3- Questionários: foram fundamentais para fazer uma pré-análise da experiência dos 

alunos que integram o corpo discente do curso de graduação em trompa, bem como com os 

membros do grupo Trompiguares-Grupo de Trompas da UFRN, que é ferramenta 

indispensável no processo de complementação da prática instrumental dos indivíduos em 

formação. O presente instrumento teve como objetivo aferir quais os fatores dentro do 

trabalho com a música popular no contexto investigado tem contribuído na formação 

acadêmica dos alunos estudados, assim como aspectos mais gerais acerca dessas práticas, 

considerando ainda a trajetória do sujeito, suas influências e expectativas. Haja vista que fui 

discente do curso de graduação e membro do grupo Trompiguares-Grupo de Trompas da 

UFRN durante esta pesquisa, as perguntas foram pensadas também com base em minha 

experiência. 

4- Entrevistas: Semiestruturadas, as entrevistas viabilizaram uma maior profundidade 

nos itens imprescindíveis fomentando respostas para as questões da pesquisa, a se considerar  

o maior contato com os alunos do curso de graduação (trompa) e os membros do grupo, e 

também com o docente. As entrevistas com o professor foram realizadas buscando identificar 

seus principais direcionamentos quanto a essas práticas e como a inserção da música brasileira 

popular tem impactado em aspectos técnico interpretativos da formação do aluno. As 

informações coletadas possibilitaram o entendimento de como funcionam as práticas 

investigadas, bem como suas expectativas a respeito da complementação da formação com a 

música popular. 

Os procedimentos de organização e análise dos dados coletados na pesquisa foram 

delineados com base nas peculiaridades de cada instrumento utilizado. 

1- Constituição do referencial teórico: A partir da análise bibliográfica, foram 

definidas as referências que fundamentam a investigação, delimitando as pesquisas nas áreas 

de educação e performance relacionadas ao ensino de instrumento e ao ensino da música 

brasileira popular. Nesta etapa busquei evidenciar os principais conceitos que caracterizam a 

prática e o ensino da música popular na perspectiva investigada. As bases teóricas forneceram 

os aportes inescusáveis para a formação do trompista a partir de concepções múltiplas no 

ensino e aprendizagem da música popular. 

2- Análise dos documentos: a considerar os documentos detectados, foi feita uma 

listagem desses elementos com finalidade de auxiliar a compreensão de seus objetivos, 

temáticas e atividades. Essa etapa foi realizada a partir da minha experiência enquanto
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trompista e ex-aluno do curso estudado, que tem em suas bases o objetivo de inclusão da 

música brasileira popular em sua grade curricular, indicando os conteúdos e os métodos 

utilizados na transmissão do ensino da MBP para a trompa bem como as expectativas e 

aproveitamento desses materiais. Os documentos foram empregados como fonte de 

integralização do processo de avaliação para possibilitar um entendimento acurado das 

entrevistas com o docente e da correlação entre sua visão e os materiais didáticos a que 

recorre. 

3- Categorização dos documentos: a julgar a variedade dos tipos de documentos 

explorados, foi feita a sistematização a partir dos instrumentos para os quais foram 

desenvolvidos, possibilitando uma compreensão aprofundada dos objetivos, conteúdos e 

atividades em conformidade com estilo, gênero e nível desejado pelos materiais. As 

informações alcançadas com base nas análises partiram da correlação dos depoimentos com  

as características e a forma dos materiais que usam. 

4- Transcrição das entrevistas: fundamentado nos relatos coletados, essa etapa foi 

realizada com o intuito de identificar os pontos enfatizados pelos entrevistados, considerando, 

inclusive, os aspectos emocionais da fala. Com toda cautela necessária, foram feitos pequenos 

ajustes quanto a repetições, bem como pequenos erros, porém sem que seja alterado o sentido 

da fala. 

5- Análise dos depoimentos orais: os depoimentos foram analisados considerando a 

fala em sua totalidade, o contexto apresentado, bem como suas influências e perspectivas ao 

longo do curso, alinhando-as com as bases referenciais da pesquisa. Se tratando do professor, 

foram realçadas concepções, perspectivas e outros aspectos imprescindíveis para o 

entendimento de sua proposta pedagógica. 

A partir das questões que nortearam a pesquisa, bem como dos métodos e ferramentas 

para a realização da investigação, dividiu-se o trabalho em quatro capítulos distintos, mas 

interligados. 
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  3 O ENSINO DA MÚSICA BRASILEIRA POPULAR 
 

  3.1 Música popular: Um termo complexo e multifacetado 

 

Antes de nos atermos a uma abordagem a respeito de pontos cruciais do ensino da 

música brasileira popular e de como ela tem sido utilizada como ferramenta para o 

aprofundamento da prática na trompa, é importante aqui apresentar pontos que norteiam o 

entendimento do que pesquisadores entendem por música popular em sentido amplo e qual a 

definição para a presente pesquisa. Ao analisar trabalhos que discutem o tema, bem como 

autores que buscam uma definição do que significa o termo, se entende que em muitos dos 

autores observados a prática da música popular está intrinsecamente ligada ao contexto no 

qual a mesma acontece, e que é o contexto uma das principais diferenças dessas práticas para 

a música de concerto. Buscando um melhor entendimento do leitor, ressalto que o termo 

música popular é abordado por várias das publicações mencionadas neste tópico sob um 

enfoque mais geral. A partir dessa concepção ampla somada a conceitos mais específicos 

encontrados na literatura nacional, apresentarei como o termo música brasileira popular ou 

MBP é entendido neste trabalho. 

Para muitos estudiosos do tema, a música popular não possui conceitos inalteráveis 

(ARANTES, 2017; FEITOSA, 2016; NEDER, 2010; SILVA, 2010; GONZÁLEZ, 2007; 

GREEN, 2006; MIDDLETON, 1990; NAPOLITANO, 1988) visto que está completamente 

ligada com a dinâmica social e que o contexto exerce forte influência em sua diferenciação.  

A partir do contexto se é visto que é nessa direção que a música ganha seu significado, sendo 

nele (o contexto) que se orientam determinados processos de criação e produção dessas 

práticas. O termo música popular vem acompanhado com certa dificuldade em sua definição, 

visto que nesse campo a música se apresenta de maneira dinamizada e que nem sempre 

determinados conceitos são iguais, considerando que cada cultura tem uma forma de 

expressão. 

É no contexto que podemos perceber que a diferença entre erudito e popular vai muito 

além de uma sala de concerto e tão pouco se vincula ao fazer desprovido de saber, se 

considerarmos que em dias atuais a música popular tem ganhado cada vez mais espaço nas 

academias e salas de concerto, nacionais e internacionais (ARANTES, 2017). Arantes (2017) 

nos aponta que para cada contexto cultural é atribuído um valor de significação diferenciado, 

nos fornecendo mais complementos a respeito da profundidade do termo popular. O autor 

inicia seu livro com a seguinte afirmação: 



29  

“Cultura popular” esta longe de ser um conceito bem definido pelas ciências 

humanas e especialmente pela antropologia social, disciplina que tem 

dedicado particular atenção ao estudo da “cultura”. São muitos os seus 

significados e bastantes heterogêneos e variáveis os eventos que essa 
expressão recobre (ARANTES, 2017, P. 7). 

 
Referindo-nos ao processo de construção da cultura popular torna-se imprescindível 

considerar que eventos históricos, tais como levantes e revoluções, bem como o contexto 

político, fazem parte do desenvolvimento da cultura popular. Tomemos como base a MPB, 

que foi um importante marco musical para manifestação de ideologias, muitas vezes politicas, 

sendo ela uma importante representante da cultura popular brasileira, mesmo contendo 

influências externas se consolidou no campo cultural Brasileiro. Napolitano (1988) é claro em 

suas palavras quando afirma que a música popular brasileira nasceu em meio de uma 

contextualização histórica irregular, acontecimentos marcantes e que tudo isso atuou 

diretamente na transmissão de uma herança cultural. 

Como mencionado nos parágrafos anteriores, o contexto exerce influência 

importantíssima dentro da música popular e mais ainda como ela é criada. Autores como 

Feitosa (2016) e Neder (2010) corroboram com essa perspectiva. Nas palavras de Feitosa 

(2016, P. 55): [...] “A música popular, como o próprio termo apresenta esta relacionada a 

práticas populares onde a música é um dos elementos que somada aos aspectos inerentes ao 

contexto onde ocorre, resulta na prática propriamente dita”. Segundo Neder (2010, P.182) 

“[...] Entende-se ‘musica popular’ como aquela que vem do ‘povo’ (categoria sempre 

inventada e frequentemente idealizada), critérios como ‘autenticidade e ‘identidade nacional’ 

ou ‘regional’ são priorizados, e o que não se encaixa ai é desprezado.”. 

Mediante complexidade de se encontrar uma melhor definição e unido às afirmações 

de Neder (2010), onde o mesmo considera música popular como advinda do povo, Green 

(2006) descreve algumas das características de significado e experiência musical para 

configurar a vivência musical e que essa também vem acompanhada de sentido múltiplo, 

refletindo os sentidos extramusical que a música carrega, tais como: associação social, 

cultural, religiosa e politica. Complementando esse ponto, Silva (2010) nos explicita: 

 

O termo “música popular” é polissêmico, ambíguo e controvertido. Seu 

significado é relativo e depende do contexto social e cultural de origem e de 

definições e conceituações elaboradas por estudiosos das diferentes áreas. 
Embora seja um termo amplamente usado no cotidiano, as dificuldades em 

defini-lo situam-se nos diferentes significados que lhe são atribuídos pelas 

diferentes culturas e na classificação das musicas compostas  pelos 

indivíduos . (SILVA, 2010, p.28) 
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De forma mais abrangente, nota-se de forma significativa a colaboração, ou se não 

uma importante influência da etnomusicologia na busca por uma definição do termo popular, 

assim como em conceitos que são trazidos pela área. No desenvolvimento do contexto cultural 

de cada região ou país, a música é encontrada de forma evidente dentro das manifestações, 

sejam elas quais forem constituindo-se assim um importante marco para a consolidação de 

características fundamentais na cultura. González (2007) afirma que a história, bem como a 

cultura não é escrita apenas por músicos, ela (a história) envolve muitas pessoas, de maneira 

que as percepções gerais da sociedade, as necessidades sociais devem ser compreendidas de 

maneira abrangente, para assim termos um panorama da música nos contextos. 

Como apresentado anteriormente, se a música está ligada intimamente com a 

sociedade e essa está frequentemente em movimento, transformações, invenções, é necessário 

considerar que o popular da música não poderá encontrar-se solidificada nas mesmas 

características e influências. Sendo assim, Middleton (1990) reforça que os conceitos não são 

absolutos, é necessário considerar o contexto e que a partir desse, o popular estará sujeito as 

transformações que virá. Para Moura (2008), o terreno ao qual se estabelece o estudo da 

música popular é perigoso e arriscado para definirmos conceitos predefinidos, se 

considerarmos a dinâmica no qual o conceito se insere, tornando-se arriscado uma definição 

precisa. 

Dentro do andamento dessa pesquisa, o enfoque não se torna uma busca pela definição 

do que se é popular, mas considerando a importância, bem como o empenho de autores que 

pesquisam o termo, se faz necessário à apresentação dessa temática. Portanto, o que se torna 

considerado como popular para esta pesquisa são os tipos de repertório que estão presentes 

dentro do contexto de prática e ensino da classe de trompa da Escola de Musica da UFRN, 

classificando assim o que seria a música popular para esta pesquisa. 

 
   3.2 A prática e o ensino da música popular para instrumentos musicais 
 

Com o auxilio dos trabalhos anteriormente analisados e sua relação com o ensino da 

música popular e principalmente sua ligação com a prática e o ensino instrumental, foi 

possível levantar a partir dessas analises as possibilidades metodológicas as quais cada 

conceito nos tem fornecido. Fundamentado nas proposições das concepções identificadas e a 

relação a qual os mesmos têm com a temática proposta, discorrerei acerca das principais 

temáticas abordadas por esses trabalhos e que melhor se conectam com o ensino de trompa, e 

que de forma geral contemplam aspectos interligados, levando em consideração os seguintes
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pontos: Considerar as particularidades do aluno, Estimular o desenvolvimento da criatividade, 

improvisação, a valorização do trabalho auditivo, inserir o aluno em um ambiente/grupo 

característico do estilo que está sendo tocado, preparação para a atividade pedagógica, 

trabalhar aspectos psicológicos da performance, desenvolver a habilidade de fazer Arranjos, e 

por fim, o uso de metodologias e atividades coletivas. 

Elencando ainda com concepção de mesmo valor teórico, Dantas (2015) explicita que 

a inclusão de uma nova abordagem de ensino que insere a música popular dentro da academia 

precisa considerar também o contexto social e cultural. Aponta também que devido a 

diversidade cultural existente no país, cada região requer uma especificidade quanto aos 

conteúdos ministrados, não podendo ser uma única metodologia para todos os espaços 

nacionais. O autor mostra que o ensino da música popular ainda está de maneira evidente 

ligado ao ensino tradicional, que por enfatizar demasiadamente os aspectos técnicos, não se 

conectam com os direcionamentos atuais. Autores como Arroyo (2001), Green (2002) e 

Bollos (2008) são apresentados para que possamos compreender de forma integral os 

direcionamentos do ensino conservatorial e como algumas características da música popular 

vêm sendo desprezados e seu ensino resumido a direcionamentos pouco embasados. 

Ao refletirmos a respeito do contexto de prática e ensino da música brasileira popular 

para trompa, de forma geral é claro o fato de serem poucas as referencias disponíveis para o 

norteamento dessa prática, se comparada aos materiais disponíveis para o ensino de estilos 

musicais norte americanos, que por sua consolidada forma de ensino, já dispõem de uma 

avançada literatura que envolve a resolução de problemas técnicos/interpretativos para cada 

gênero. Em vista do que nos é apresentado por Sá (2007), sendo essa realidade alarmante 

quanto ao saxofone, que é um instrumento que está mais ligado com a música popular, esse 

fato é ainda mais preocupante se comparado com a realidade de instrumentos de metal como  

o trompete, trombone, tuba especialmente a trompa. 

 
3.2.1 Contemplar as particularidades dos alunos 

 

Apresentado o contexto e entendido a necessidade de sua expansão quanto aos 

materiais utilizados, apresento a partir da literatura estudada o que nos é oferecido de 

materiais didáticos de acordo com a listagem anteriormente apresentada. Dentro do contexto 

de pratica e ensino da música brasileira popular da classe de trompas a qual faço parte, 

características como a consideração das particularidades do aluno são imprescindíveis para o 

desenvolvimento e aprimoramento de conteúdos técnicos, que por sua vez são apresentadas 

por Harder (2003), onde a autora observa a importância de uma boa atuação do professor em



32  

sala de aula, bem como sua interação com o aluno, estratégias e seus planejamentos. A autora 

leva em conta a construção de planejamentos adaptáveis ao aluno, bem como o contexto 

social no qual o aluno está inserido. Todas as considerações feitas quanto a função desse 

profissional tem como pretensão melhorar a qualidade formativa do aluno, não se limitando 

unicamente a aspectos técnicos, porem visando o profissional que atuará no futuro. 

É necessário compreender que determinadas posturas são fatores decisivos para o 

avanço do aluno, bem como a sua motivação em aprender um determinado instrumento. Para 

tanto, Hallam (2006) alinha-se com a autora trazida anteriormente por julgar as práticas 

autoritárias, o distanciamento da interação professor/aluno, bem como críticas sem a intenção 

de construir, que podem se tornar um bloqueio no desenvolvimento do aluno, diminuindo 

assim suas possibilidades criativas. 

Ainda nesse sentido, é valido ressaltar a importância motivadora que a flexibilização 

do conteúdo exerce sobre o aluno, e quando se é dada a oportunidade de escolher um possível 

repertório, o indivíduo passa a estar mais motivado com o conteúdo proposto, tendo em vista 

que o mesmo apresentará maior afinidade. Tourinho (2002) constatou a partir de sua pesquisa 

que na divisão de dois grupos, sendo um grupo de controle e outro experimental, ao grupo 

experimental, o qual foi oportunizado a escolha do repertório, assim como a inclusão de 

músicas brasileiras, ouve maior interesse e continuidade nos estudos do instrumento. A autora 

afirma que ao estimular os alunos a estudar o material que lhes interessa, obtém-se um maior 

interesse, principalmente quando nos referimos à escolha do repertório. 

Em reflexão acerca da importância exercida pelo profissional da música em sala de 

aula é imprescindível considerar que o professor de instrumento bem-sucedido deve ter as 

seguintes características, como nos aponta Bastien (1995): Conhecimento, personalidade, 

entusiasmo, ser encorajador e paciente. A partir dessa afirmação concluímos que os 

professores de instrumento mantem um contato direto com o aluno, não apenas de forma 

musical, mas sim uma relação que ultrapassa a esfera professor-aluno. Nessa direção, Harder 

(2003) apresenta algumas características ou competências que seriam necessárias ao professor 

de instrumento na busca por um ensino mais efetivo. Dentre elas, destaco a capacidade desse 

professor de instrumento oferecer ao seu aluno uma perspectiva de carreira, o que significa 

que o mesmo deveria apresentar ao seu aluno diferentes opções de atividades profissionais 

viáveis. 

Considerando a prática instrumental e seu ensino predominantes nas universidades 

federais brasileiras, é notório na relação professor-aluno características similares a relação 

mestre e discípulo. Tal fato se explica pela postura do professor enquanto detentor do
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conhecimento, levando a um bloqueio de interação na aula. A relação mestre-discípulo se 

caracteriza pela centralização na figura do professor como o “mestre” possuidor do 

conhecimento, quase que uma figura “intocável” e uma referência a ser seguida (HARDER, 

2008). De acordo com Hallam (2006), essa relação desestimula o processo criativo do aluno, 

criando assim barreiras na continuação do processo formativo. Ainda segundo a autora, essa 

postura acaba por intimidar o estudante fazendo com que o mesmo tenha problemas de 

execução na aula. 

 
3.2.2 A valorização do trabalho aural 

 

Contribuindo diretamente para o avanço técnico instrumental, bem como habilidades 

inerentes a essa prática, está a improvisação unida à composição, sendo essa uma importante 

aliada ao desenvolvimento de outras competências. Nesse sentido, autores como Santiago 

(2001) e Green (2001) discutem a respeito da influência que exerce a improvisação no estudo 

técnico e de como essa prática pode ser inserida dentro dos moldes acadêmicos. 

Considerando a abordagem feita anteriormente, no qual a criatividade foi retratada 

interligada a improvisação, temos uma importante relação com o trabalho auditivo, sendo esse 

importante e talvez o principal elemento na prática e ensino da música popular. A prática do 

tocar de ouvido é comumente utilizada pelos músicos populares, tendo em vista que muitas 

músicas não são grafadas, bem como alguns músicos não tem a prática da leitura da grafia 

musical. Nessa perspectiva, o trabalho auditivo é ferramenta essencial e encontra-se presente 

em todos os tipos de instrumento, sendo ela uma atividade bastante agradável e indispensável 

para o músico, visto que nela desenvolvem-se habilidades como uma escuta cuidadosa dos 

detalhes e a reprodução fiel do que se foi ouvido. Nas palavras de Santigo (2006) 

 

A habilidade de tocar de ouvido - a reprodução de uma obra musical por 

meios exclusivamente auditivos - é, além de prazerosa, essencial para a 

formação do musico instrumentista, uma vez que requer uma escuta musical 
atenta e persistente e que favorece o desenvolvimento da capacidade de 

ouvir a si mesmo. (SANTIAGO, 2006, P.56) 

 
Levando em consideração as habilidades que são desenvolvidas, essa prática é 

essencialmente importante para os músicos populares e pincipalmente aos que tocam em 

bandas, as quais a utilização da grafia musical é secundarizada. Em pesquisa para a 

investigação de como se da a aprendizagem dos músicos populares, Green entrevista 

participantes de bandas par melhor compreender o ponto que aqui é buscado, tendo por 

exemplo a partitura musical e seu significado para os músicos. Nesse sentido Green (2001)
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aponta que para seis dos músicos entrevistados, a notação era uma ferramenta útil, porém 

utilizada de maneira secundária à audição e a imitação. 

 
3.2.3 Aspectos cognitivos da performance 

Levando em consideração as temáticas que envolvem o ensino instrumental, abordo 

autores que discutem a respeito do estilo motivacional do professor. Autores como Figueiredo 

(2015) abordam o tema de maneira a caracterizar ações que promovem ou despertam o 

interesse do aluno pelas aulas de instrumento, nos trazendo ainda um importante viés da 

psicologia musical. França (2000) aponta que em muitos casos para o cumprimento de um 

cronograma de ensino, muitos alunos se veem pressionados a tocar musicas que não estão 

compatíveis com seu nível técnico e que o mesmo não tem se quer a oportunidade de opinar 

no repertório tocado, indo na contramão do que nos diz a psicologia musical em relação às 

ações promotoras de motivação. Ainda a respeito do ensino instrumental, é imprescindível  

que determinados modelos sejam adaptados para situações específicas, tendo por tanto que 

passar por uma adaptação em sua utilização. 

 

Nessas circunstancias, o ensino pode resultar em um mero treinamento, que 
não oferece oportunidade para decisão criativa e exploração musical 

expressiva. Todo o prazer e a realização estética da experiência musical 

podem ser facilmente substituídos por uma performance mecânica, 

comprometendo o desenvolvimento musical dos alunos. (FRANÇA, 2000, 
P.59) 

 
Considerando os múltiplos elementos dentro da performance musical e sua 

interferência na execução, ou mesmo aprendizagem de um instrumento, a psicologia musical 

desenvolve estudos para um maior entendimento do que se busca para uma execução cada vez 

mais eficiente e com alto nível técnico. Para esse momento, serão apresentados os fatores de 

destaque dentro dos estudos da psicologia musical que mais se destacaram nas literaturas 

estudadas. Nesse contexto, Clarke (1999) descreve: movimento corporal, tempo, ritmo, 

notação, leitura, processos mentais, combinação de competências físicas e mentais, e por fim o 

desenvolvimento de habilidades. 

Buscando um aprimoramento do que se refere aos estudos individuais, é que a área 

traz importante reflexão acerca do desenvolvimento técnico a partir do planejamento das 

ações e sua importância para o aprimoramento no instrumento. Nessas condições, o estudo do 

instrumento de forma regrada e clínica é fator decisivo no avanço  técnico dos instrumentistas 

e tem sido marcado por algumas características específicas, sendo elas descritas por Galvão
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(2006) como: a análise prévia da obra, estudo mental, determinação de metas, execução do 

ritmo e das notas feitas de forma separadas, estudo de pequenas sessões e ainda o estudo em 

andamento mais lento. Dentro desse planejamento podem ser encontrados problemas de 

ordem motivacional, sendo eles advindos da própria rotina e da fadiga dos movimentos 

repetitivos aos quais estão sujeitos os músicos. Esse fator é relatado na literatura internacional 

por meio de autores que caracterizam a prática deliberada como exaustiva e enfadonha, sendo 

eles: Ericsson & cols. (1993) e Sloboda & cols. (1996). 

A psicologia musical desenvolve estudos para um maior entendimento do processo de 

desenvolvimento técnico instrumental. Dentro deles é possível citar: como os estudantes 

lidam com a divisão da rotina, da sequencia dos estudos, estratégias para resolução de 

problemas, autoavaliação e autoinstrução. Esses pontos são nomeados por Galvão (2006) 

como autorregulação e são imprescindíveis no processo da construção da técnica do 

instrumentista, sendo uma importante função cognitiva. Além disso, o autor ressalta a 

importância da autorregulação como sendo crucial nas relações de estratégia, organização, 

sequenciamento, transformação de informação, ensaio e estratégias mnemônicas. 

Outra importante tarefa para a psicologia musical é o exercício de memorização. Esse 

processo é bastante explorado pela área devido a sua complexidade e pelos diversos 

mecanismos cognitivos envolvidos, sendo dois deles a audição e visão. No geral as pesquisas 

focam nas etapas de memorização utilizados pelos músicos, sendo elas o estudo da estrutura 

harmônica, organização frasal, estudo de pequenos trechos da peça, bem como um estudo 

analítico, usado anteriormente ao ato de tocar. 

Para a área, a capacidade de memorização é de fundamental importância para o 

instrumentista e a ela se atribui valor essencial para o ato da performance, onde é nela que se 

adquire, armazena e recupera as informações (GUIMARÃES, 2015). O autor ressalta ainda a 

complexidade dos sistemas da função cerebral nesse sentido. 

Outra linha de estudos são as pesquisas voltadas a ansiedade, sua importância como 

mecanismo de defesa do corpo, mas como bloqueador da performance musical. Em pesquisa, 

Sinico e Winter (2012) define a ansiedade como estado psicológico e fisiológico, estando 

associada a atividades que muitas vezes exigem habilidade, concentração e auto avaliação. 

Valentine (2002) descreve três fatores que colaboram para a ansiedade na performance: 

motivos circunstanciais, o indivíduo, e a tarefa a ser executada. Dentro desses fatores 

influenciam diretamente: o repertório a ser tocado bem como seu nível de exigência técnica, o 

gênero (feminino ou masculino) e a personalidade individual. 
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Para tanto, Sinico e Winter (2012) descrevem algumas estratégias para controle e 

amenização da ansiedade. Planejamento e preparação são algumas das estratégias aplicadas 

dentro do estudo individual do instrumentista, sendo elas baseadas nas demandas e 

necessidades do repertório a ser estudado. Os autores descrevem ainda outras formas de 

tratamento como a terapia cognitiva, comportamental e cognitivo-comportamental. 

 
3.2.4 Inserção do aluno em ambientes característicos do estilo que está sendo tocado 

Dentro do que se compreende como essencial para o aluno e o desenvolvimento de 

habilidades, está sua participação em grupos característicos dentro do estilo que se toca. Uma 

das formas mais comuns de aprendizado da música popular se dá através do contato com 

amigos, dentro de rodas de choro, por exemplo. Nessa direção, a prática está intimamente 

ligada ao âmbito ao qual se está inserida, e que se encontra fora de um contexto formal de 

aula e tão pouco tem a contribuição de métodos consolidados de ensino, sendo esse último 

uma característica marcante dessa prática. 

Compreendendo essa temática a partir do contexto que se é vivido e considerando as 

características na aquisição das habilidades para a prática da música popular, Green (2001) 

apresenta algumas das principais formas de aprendizado levando em consideração o contato 

social visto a troca de conhecimento natural que surge a partir dessa prática. O contato com os 

colegas é a primeira consideração feita pela autora, descrevendo que na maioria dos casos 

existe liberdade para os membros do grupo mostrarem suas concepções musicais originais, ou 

que tenham aprendido. Amizade e colaboração é outro ponto descrito, considerando que a 

ênfase nessa prática relaciona-se com um maior envolvimento social e uma interação grupal 

de forma mais intensa e a troca de experiências é importantíssima para a prática nesses 

grupos. 

Em conjunto com as ideias propostas por Green, Pras (2004) e Pinto (2002) apontam 

para uma aprendizagem que muitas vezes ocorre entre amigos próximos, e dentro da 

informalidade de uma festividade familiar, por exemplo. Evidencia-se a partir da inserção do 

músico popular nesse contexto que o indivíduo desenvolverá as habilidades necessárias para 

uma performance melhor, e que são esses fatores que o tronarão um músico preparado para 

essa realidade. Lacorte e Galvão (2007) nos apontam que fazer solos em contextos diversos, 

bem como o domínio de um vasto repertório, é uma das habilidades requeridas no trabalho 

com a música popular. 

A partir do que se foi apresentado a respeito da inserção do músico popular em um 

contexto propício a essa prática, é válido mencionar minha própria experiência quanto
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trompista e participante de grupos que valorizam a música popular. Referindo-se ao 

aprendizado existente nessa inserção, posso dizer que a começar com essa experiência um 

leque de possibilidades técnicas e interpretativas me foram ofertadas e que longe da prática 

comum do trompista, o qual normalmente está completamente voltado para a música de 

concerto, a inserção em ambientes dentro desse contexto propiciaram uma experiência que 

não apenas marcaram um avanço técnico, mas em aspectos que sensibilizam outros 

mecanismos, tais como tocar de ouvido e improvisar, acabaram somando a minha vivência. 

Com a difusão da música popular e a inserção da mesma no meio acadêmico, tem se 

visto cada vez mais a utilização de instrumentos convencionalmente orquestrais nos ambientes 

da música popular. Portanto, se faz necessário incluir repertórios de música popular e 

especialmente da música brasileira nos meios acadêmicos visando a valorização da linguagem 

musical brasileira. 

 
3.2.5 Desenvolvimento da habilidade de fazer arranjo 

 

Considerando os aspectos anteriormente citados como: tocar de ouvido, improvisar, 

solar e usar a criatividade pode-se desenvolver a habilidade de compor ou arranjar uma 

determinada obra musical. Em muitas bandas as quais estão inseridos os instrumentistas, os 

mesmo estão expostos a colocar em prática a criatividade e em algumas situações compor 

pequenos trechos para uma introdução musical, que, por conseguinte não vem acompanhada 

de arranjo ou não são grafados musicalmente. A prática composicional é imprescindível 

dentro da música popular visto sua ligação com os processor de apreciação, execução e por 

fim a composição como nos explicita Green (2013, p. 68): “[...] Por fim, durante todo o 

processo de aprendizagem informal, existe uma integração entre apreciação, execução, 

improvisação, e composição, com ênfase na criatividade. [...]”. 

Tratando-se da composição e sua influência em músicos instrumentistas, é 

imprescindível mencionar ainda a importância no desenvolvimento técnico no próprio 

instrumento. Instrumentistas tendem a estar em um maior desenvolvimento técnico, visto sua 

busca mais intensa por novas alternativas e possibilidades sonoras, interpretativas, mecânicas, 

e ainda novas concepções dentro do que lhes são possíveis, visto que buscam novas 

possibilidades, encontra-se em uma contínua superação dos limites de seus instrumentos.  

Para maior compreensão do assunto, Perotto (2007) aborda esse assunto na realidade do 

violão: 
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Em meio a este contexto, os violonistas-compositores sobressaem-se como 

referencias para o instrumento, pelo fato de estarem procurando novas 

alternativas e propostas para sua evolução, sem se desvincular dos 

acontecimentos estéticos e das diversas vertentes composicionais. 
(PEROTTO, 2007, p.1) 

 
Para uma maior compreensão dessa ligação, disserta Perroto (2007): 

 
Portanto, antes de Villa-Lobos, é fato que o inicio da história do violão no 
Brasil é pontuada, na sua grande maioria, por violonistas que compunham 

para o violão de maneira informal, que estavam diretamente em contato com 

o instrumento, aprimorando-se musicalmente com as trocas musicais 

proporcionadas pelos grupos de choro. (PERROTO, 2007, P.7) 

 
Dessa maneira, como observado através das literaturas aqui apresentadas, a mistura 

entre músico, intérprete e compositor pode agregar novas perspectivas, ampliando muitas 

vezes aspectos técnicos, estético-musicais e ainda a vivência musical do instrumentista. 

 
3.2.6 Uso de metodologias coletivas 

 

Entrando no campo conceitual do uso de metodologias coletivas no ensino 

instrumental, considera-se essa como ferramenta eficiente no processo motivacional do aluno. 

Nela existe interação com o meio e os outros participantes, habilidades são desenvolvidas a 

partir do contato com os outros colegas e dar-se uma troca de experiência mais aprofundada, 

bem como um fortalecimento nos laços de interação instrumental e pessoal. Ressaltando a 

importância do ensino coletivo, acrescenta Paiva (2014): 

 

O ensino coletivo de instrumento vem sendo utilizado por vários professores 

como uma maneira de tornar o ensino mais eficaz e instigante, no qual os 
alunos poderão ampliar suas aptidões técnicas no instrumento a partir do 

convívio com os outros colegas, com quem é possível trocar informações, 

tirar dúvidas, gerando uma motivação para que todos participem mais 

ativamente das aulas. (PAIVA, 2014, P.5) 

 
Para entendimento dessa abordagem no ensino de instrumento, autores acrescentam a 

valorização do trabalho colaborativo nas aulas, onde os alunos também têm a oportunidade de 

auxiliar, ou mesmo ensinar, com a supervisão do professor a um colega que esteja 

desenvolvendo determinada habilidade. Nesse sentido esclarece Tourinho (2007, P.5). “[...] 

todos trabalham juntos e se ajudam mutuamente sob a supervisão do professor, quem sabe 

mais ensina a quem sabe menos, uma clara alusão ao estilo de trabalho colaborativo”. 

Acerca dos benefícios das aulas em grupo, é imprescindível o entendimento de que é a 

partir delas que se dá não apenas uma troca de experiência instrumental, mas social, levando o
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aluno ao desenvolvimento de habilidades a partir da vivência com o meio. Nessa mesma 

direção está o aprendizado da música popular, como citado anteriormente, Green (2001) 

considera o contato com colegas, a troca de experiências no convívio com outros indivíduos, 

a amizade e colaboração como sendo fatores essenciais para esse tipo de experiência. 

Para que o ensino coletivo de instrumento seja de maneira efetiva, algumas 

advertências são necessárias ao professor quanto ao uso de metodologias demasiadamente 

técnicas, o cuidado na valorização do contexto social de cada aluno, bem como as 

dificuldades apresentadas. Cabem aos professores a maleabilidade nos conteúdos e uma 

investigação prévia para averiguação da situação técnica de cada aluno, para que assim essa 

prática motive a todos. 

 
3.2.7 O desenvolvimento da criatividade e da improvisação 

Tratando-se de aspectos da criatividade, a psicologia musical nos traz importante 

reflexão a esse respeito e de como esse entendimento é importante para uma construção de 

conhecimento cada vez mais sólido. Dentro de sala, principalmente se levarmos em 

consideração a prática/ensino instrumental, a criatividade não pode estar separada do fazer 

musical, sendo ela um elo entre novas concepções de ensino. Segundo Leão (2016): 

 

Descobriu que a educação musical que valoriza concepções abertas de 

ensino, não excluindo o tradicional, incorporando perspectivas 
interdisciplinares e criativas, concede valor às subjetividades e leva a 

criatividade. Cabe ao professor de música entender que seus alunos têm 

habilidades cognitivas que devem ser desenvolvidas a partir de 
oportunidades de vivencias e metodologias criativas em sala de aula. 

(LEÃO, 2016, p. 16). 

 
Considerando essa realidade para o professor, dentro de sua formação é 

imprescindível que a criatividade esteja presente, sendo isso um reflexo em sua atuação 

profissional, para isso apresenta Leão (2013, p.11): “[...] Os compromissos com a prática da 

criatividade em sala de aula, são os suportes essenciais para a formação do professor de 

música na atualidade [...]”. 

Em se tratando de criatividade e sua importância para o ensino em sala, como 

abordado pela psicologia musical, na mesma direção encontra a criatividade sendo agora 

discutida na prática instrumental e mais precisamente ligada a improvisação. A criatividade é 

Comumente utilizada na música popular, seja ela qual nacionalidade tiver, exercendo um 

importante papel na performance, ligando-se a todo tipo de execução instrumental. Para 

compreensão da importância, afirma Stanciu (2010) [...] Tencionamos promover o valor da



40  

improvisação, enquanto atividade relacionada com a criação musical, no nosso Curso 

Introdução à improvisação, para facultar aos alunos o entendimento e a importância que a 

criatividade tem [...]. 

Contribuindo diretamente para o avanço técnico instrumental, bem como habilidades 

inerentes a essa prática, está a improvisação unida à composição, sendo essa uma importante 

aliada ao desenvolvimento de outras competências. Nesse sentido, autores como Santiago 

(2001) e Green (2001) discutem a respeito da importância que exerce a improvisação no 

estudo técnico e de como essa prática pode ser inserida dentro dos moldes acadêmicos. 

 
3.3 A prática e o ensino da música popular para trompa 

 

Por meio da análise de literaturas que de forma geral contemplam o ensino da trompa, 

observa-se a priori que em sua maioria os trabalhos são voltados para um ensino mais 

conservatorial e prezam muitas vezes por aspectos técnicos que por sua vez estão inseridos 

dentro da música de concerto. A partir da investigação da literatura específica da trompa e o 

que ela nos fornece, bem como dos direcionamentos técnicos observados, elenquei seis 

categorias a partir de conceitos, referências, e abordagens didáticas. 

 
3.3.1 Desenvolver a sonoridade 

 

Dentro do conceito de sonoridade é imprescindível ressaltar que a partir dela 

dependem fatores como: material (bocal, instrumento), escola de formação, além de fatores 

físicos, como a estrutura orofacial do músico, que estará diretamente ligada a sua forma na 

condução do ar, como nos explicita Beltrami (2011): 

 

Vários outros fatores também influenciam diretamente as características 

sonoras do trompista, como o material usado (bocais, modelos e marcas do 
instrumento, campana), a posição da mão na campana, a posição em que se 

toca num naipe de orquestra, o tipo de repertório, a posição que se escolhe 

para cada nota, a formação instrumental. (BELTRAMI, 2011, P.38) 

 
Compreendendo a amplitude do termo sonoridade é que podemos identificar que não 

se tem um conceito pré-definido, tão pouco existe um molde sonoro para o instrumentista. 

Tendo por base Farkas (1956), o autor aponta as exigências feitas pelo repertório, contexto 

profissional, tendo esses como um fator que exige do instrumentista um cuidado maior no 

aperfeiçoamento dos registros, não podendo o mesmo fixar seus estudos em uma mesma 

região. 



41  

Considerando ainda a extensa tessitura do instrumento, bem como o contexto de 

trabalho o qual se insere o instrumentista, a exigência para com a sonoridade é fundamental 

para que se haja igualdade entre os componentes do naipe de uma orquestra, por exemplo. Por 

ser representativo e tradicionalmente utilizado no ensino do instrumento, é valido aqui citar 

Farkas (1956), assim como os conceitos que norteiam o pensamento do autor, como, por 

exemplo, a ligação entre a coluna de ar e a qualidade sonora, entendendo que a partir de uma 

boa sustentação diafragmática o musico obterá boa qualidade na produção do som. O autor 

desenvolve ainda estudos de notas longas inicialmente com intervalos de segundas e terças 

maiores, para que assim o aluno progrida de forma igualitária na extensão do instrumento. O 

mesmo utiliza indicações de como os exercícios devem ser executados. Conceitualmente, 

Farkas indica ao aluno que o sopro deve ser ininterrupto, considerando sempre tamanho do 

instrumento e imaginariamente como se o mesmo estivesse desenrolado. 

Complementando o conceito de sonoridade e o aperfeiçoamento dessa técnica, dentro 

da literatura tradicionalmente utilizada, podemos citar Brophy (1977) que em decorrência de 

sua didática quanto à progressão dos exercícios, se faz importante referência para essa 

pesquisa. Nesse sentido, o método em seu exercício de número um tem uma abordagem para 

o desenvolvimento do registro grave com ênfase na igualdade sonora, buscando o 

aprimoramento a partir da utilização de notas longas com um andamento lento. O autor coloca 

antes de cada exercício algumas observações quanto ao que se deve buscar, para que assim o 

aluno tenha uma indicação a ser seguida. 

 
3.3.2 Contemplar a articulação 

 

Considerando esse aspecto no estudo do instrumento, é valido ressaltar que o mesmo 

encontra-se presente em todos os instrumentos musicais e é de fundamental importância para 

a compreensão das diferentes formas de interpretação. A articulação é feita a partir da 

separação ou da divisão de cada nota para torna-las claras ao ouvinte. Diferentemente dos 

instrumentos de cordas e percussão, os metais utilizam a língua para separar cada nota. O 

impulso do ar é de certa forma interrompido pelo uso da língua. Os tipos mais comuns de 

articulação são legato, que deriva do italiano e tem por significado ligado, e staccato que 

também deriva do italiano e significa destacado, em detrimento dessas articulações, se 

derivará uma série de outras articulações, porém na presente pesquisa destacarei apenas as 

formas acima citadas. 

Investigando a literatura especifica do instrumento, os exercícios de articulação são 

abordados inicialmente com as notas ligadas, para que haja maior fluência e uma 
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conscientização de que o fluxo de ar deve ser contínuo sem que haja interrupções. Para tanto, 

Rider (2006) compreende que no avanço dos estudos do legato, se faz necessário um trabalho 

de notas longas para que o trompista esteja focado no fluxo contínuo do ar e uma vibração 

regular dos lábios. Com o mesmo principio o qual Rider (2006) nos exemplifica, é encontrado 

no método Maxime-Alphonse mais precisamente no livro de número um, exercício 12, um 

estudo em andamento adagio com notas longas, com marcações de respiração a serem 

seguidas estritamente. Nesse sentido, os dois métodos aqui citados estão conceitualmente e 

em parte prática interligados. 

O mesmo raciocínio será aplicado com a articulação staccato, porém com o devido 

entendimento de que o fluxo de ar deve ser contínuo e existirá uma rápida interrupção entre as 

notas com o uso da língua, utilizando a silaba “ta”. Essa mesma compreensão é trazida por 

Rider (2006) no que se refere a continuidade do fluxo de ar e apenas um golpe preciso com a 

língua. 

Relacionando o tema com a música popular, se faz necessário entender que a mesma 

não vem acompanhada de uma literatura que supre as necessidades de forma integral de 

algumas demandas técnicas, como por exemplo, o aperfeiçoamento das várias articulações 

existentes principalmente na música brasileira. 

Se tratando de música brasileira e ainda um aspecto muito evidente como a 

acentuação, é possível citar Fonseca (2012). O autor aborda de maneira rica as principais 

articulações utilizadas nos gêneros da música brasileira, bem como trás uma compreensão 

histórica e harmônica acerca do ritmo a ser executado. 

Devido sua grande influência vem acompanhada de uma diversidade de gêneros e 

que por consequência estes têm inúmeras variações. É necessário levar em consideração que 

em muitas obras nem mesmo a articulação vem escrita, demandando assim do intérprete estar 

mais familiarizado com o estilo tocado, sendo assim a vivência musical do indivíduo, fator 

decisivo no momento de desenvolver as técnicas que ainda não estão descritas nos métodos. 

Dentro da prática do grupo Trompiguares-Grupo de Trompas da UFRN, os integrantes 

buscam estar familiarizados com o gênero tocado e se referenciam em muitos casos nos 

instrumentos de percussão, pois são eles que sensibilizarão a consciência rítmica da obra e 

darão um sentido ás células rítmicas. 

 
3.3.3 Contemplar a flexibilidade 

A prática de um instrumento de metal, principalmente os que têm em sua produção 

sonora a vibração dos lábios, requer do músico um domínio sobre os registros do instrumento, 
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sendo ele fator importantíssimo para uma performance de qualidade. Nesse sentido, falamos 

de flexibilidade como uma necessidade primordial ao instrumentista, visto que é a partir do 

domínio de extensões variadas que o músico poderá tocar uma maior quantidade de músicas e 

obterá por meio dela um maior êxito em domínio instrumental. Essa habilidade de tocar em 

vários registros de maneira fluida, como nos afirma Beltrami (2011) é feita de maneira 

conjunta entre o ar e a vibração dos lábios. Considerando a grande extensão que a trompa tem 

e a quantidade de harmônicos presentes, o trompista deve dedicar uma parte significativa de 

seu tempo a essa técnica. 

Os exercícios de flexibilidade normalmente são abordados nos estudos diários, na 

forma de aquecimento e finalização, e que por sua vez fazem parte do repertório a ser tocado. 

Para esse aspecto, Farkas (1956) aponta que os estudos de flexibilidade devem estar presentes 

na rotina do instrumentista, inclusive no aquecimento, visto que é a partir do aquecimento que 

a musculatura estará devidamente flexível, para então dar início a um dia de ensaios de 

grupos, apresentações, estudos técnicos e estudo de repertório. De acordo com Farkas (1956) 

o estudo para o desenvolvimento da flexibilidade deve ser feito com um andamento lento, 

sempre observando a movimentação da embocadura nos movimentos ascendentes e 

descendentes, este deve ser feito de maneira fluente sempre com o fluxo de ar contínuo. 

O estudo de série harmônica é imprescindível ao iniciante, visando não só um 

aprimoramento da flexibilidade, mas também um trabalho de precisão e percepção intervalar 

entre as notas. Ribeiro (2016) nos afirma acerca de uma das dificuldades dos alunos: 

 

Outra dificuldade com que os professores se deparam são os constantes erros 

de harmônicos que os alunos fazem quando atacam uma nota. Normalmente 
estes erros são cometidos por alunos numa fase inicial da aprendizagem do 

instrumento, quando ainda não tem a percepção auditiva da altura de cada 

nota estabelecida. (RIBEIRO, 2016, P.17). 

 
Avalia-se, portanto a importância de um estudo de serie harmônica que esteja 

contemplado na rotina diária do aluno. Nessa direção, Clevenger (1974) ressalta que o 

aquecimento que tem como base a série harmônica deverá estar incluso na rotina diária do 

estudante. Dentro dos conceitos apresentados e em comparação com minha experiência 

enquanto instrumentista e professor, os exercícios de flexibilidade são de suma importância 

para expandir a extensão do instrumento, bem como no desenvolvimento de maior resistência. 

Para a aplicação dessa técnica com alunos, o trabalho de flexibilidade deve ser feito de 

maneira clínica e conscientizando o estudante da relação da movimentação precisa da 

embocadura em conjunto com o ar. 
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Referenciando esse ponto salientado, é possível mencionar ainda Fonseca (2012), onde 

o autor traz a visão geral dos vinte estudos brasileiros característicos para trompa, dando 

ênfase em uma análise da forma, harmonia, melodia e ritmo dos exercícios sete, oito e 

catorze. De maneira mais específica, ao mencionar o estudo de numero sete, o autor apresenta 

uma característica marcante da escrita contemporânea, que são as técnicas estendidas, que 

para esse momento é salientado o uso de glissandos. O uso dessa técnica no instrumento é 

fundamental quando nos referimos a flexibilidade para a trompa, principalmente quando se 

trata da música brasileira, onde em muitos casos são adaptadas obras com a idiomática de 

outros instrumentos. 

 
3.3.4 Desenvolver a digitação 

Para que se toquem os exercícios e repertórios exigidos na música brasileira popular, é 

necessário que o instrumentista dedique parte de seu tempo à digitação ou posições do 

instrumento. Nesse sentido, é necessário entender que essa abordagem requer do professor a 

utilização de métodos elementares, assim como a inserção de exercícios de escala, fazendo 

com que as possibilidades tonais do aluno aumentem gradativamente e o mesmo amplie a 

extensão do instrumento. Torna-se imprescindível considerar que o aprendizado da digitação, 

bem como o estudo de escalas é um começo enfadonho e requer do aluno paciência para que  

o aprendizado seja gradativo. É importante considerar também que os estudos das escalas 

maiores e menores são a base da harmonia tonal, tornando-as essenciais para as exigências do 

repertório. O domínio que o aluno terá das tonalidades acarretará na compreensão dos 

fundamentos básicos de harmonia, estrutura musical, e formas musicais. 

Em análise de métodos que melhor contemplassem a aprendizagem da digitação na 

trompa, sejam elas em si bemol ou fá, foram aplicados critérios quanto a abordagem 

metodológica e sua aplicabilidade no instrumento, levando sempre em consideração o 

recebimento da informação pelo aluno. Para tanto, Matosinhos (2013) atesta a partir de sua 

experiência como docente que o estudo de escalas é em sua maior parte maçante, visto a sua 

aplicação completamente teórica, porém direciona seu método para uma abordagem prática 

visando a amplitude do conhecimento passo a passo. 

De maneira mais avançada e com um aprofundamento em escalas modais, exóticas, 

estudo de campo harmônico das escalas, ciclo das quartas, arpejos e intervalos, se averiguou a 

contribuição trazida por Morais (2013) com seu método Escalas e Arpejos para instrumentos 

em Clave de Sol. No método o autor traz diferentes exemplos de escalas, combinando-as com 

dinâmicas, articulações e marcações metronômicas. O método vem acompanhado de
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exercícios buscando explorar o campo harmônico e as indicações de cifras na parte superior. 

Através desse tipo de abordagem mais aprofundada, o instrumentista estará se familiarizando 

auditivamente com os tipos de escalas e sua aplicação em diferentes repertórios e até mesmo a 

aquisição da habilidade improvisatória. Portanto, a partir do aprendizado da digitação e 

unindo a isso as escalas, o aluno tem a possiblidade de alcançar um número maior de 

repertório e a ter mais sucesso na prática do repertório da música brasileira popular. 

 
3.3.5 Desenvolver a habilidade de transposição 

A habilidade de transpor mentalmente é uma exigência do próprio instrumento e está 

presente em basicamente todos os contextos de trabalho do trompista. Para que assim o 

mesmo possa executar habilmente essa técnica, métodos são utilizados a exemplo do material 

de Kopprasch – Sixty Selected Studies. Essa necessidade de transpor existe, pois a trompa é 

pensada em fá, fato consolidado ao longo da história do instrumento. Como boa parte dos 

temas das músicas brasileiras são escritos principalmente para instrumentos em dó e em 

alguns casos em mi bemol ou si bemol, a necessidade de desenvolver essa habilidade se torna 

iminente. 

O material de Kopprasch foi elaborado com exercícios que aumentam a dificuldade 

gradativamente e inicia com as transposições mais comuns. O método tem em seu primeiro 

exercício a utilização da trompa em mi bemol por ser convencionalmente utilizada nas obras 

orquestrais e por questões históricas essa transposição é a mais comum, é um exercício 

simples e que envolve basicamente a utilização de escalas. Posteriormente o método faz a 

aplicação de outras transposições com saltos intervalares de terças, para que o instrumentista 

ganhe maior reflexo e a medida que se tornam mais complexas as transposições, o grau de 

dificuldade técnica na execução se torna mais avançado, com o acréscimo de novas dinâmicas 

articulações e indicações de tempo. 

Com a inserção do trompista em novos contextos de trabalho e a ampliação das 

possibilidades interpretativas, a aquisição da habilidade de transpor se torna evidente, muitas 

vezes vital para o músico. Nesse sentido, é revelado com a experiência que tenho na 

participação de recitais e grupos que contemplam a MBP, que os métodos que buscam o 

desenvolvimento da transposição são eficazes, porém a existência de métodos que abordem a 

transposição aplicada às exigências de gêneros da música brasileira seria de valor 

imensurável, pois teríamos uma abordagem voltada à aplicação dessa técnica especificamente 

para esse tipo de repertório. 
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3.3.6 Desenvolver a habilidade de realizar adaptações/transcrições 
 

Considerando a prática instrumental e suas diversas formações, no que se refere a 

quantidade de instrumentistas, instrumentos os quais executam a obra, o timbre desejado, 

entre outros aspectos que desejam contemplar algumas particularidades tanto do grupo quanto 

da obra, surge então a prática de adaptações e transcrições musicais. A atividade de 

reelaboração é uma prática antiga e já se mostrava presente no período renascentista 

(PEREIRA, 2011), e que a necessidade de se ter repertório para determinada formação era um 

dos motivos dessa prática. 

Buscando um campo conceitual para as duas propostas, averiguou-se que se entende 

por transcrição o processo no qual se deve manter as formas estruturais e harmônicas 

originalmente estabelecidas pelo compositor, ou seja, a idealização primária do compositor. 

Para exemplificar, utilizemos a obra do compositor Robert Schumann Adagio e Allegro op.70, 

onde a mesma é interpretada fielmente em todos os seus aspectos composicionais originais 

por instrumentos distintos, a citar a trompa, violoncelo, oboé, flauta transversal, e viola. A 

afirmação mencionada anteriormente é sustentada por Bota (2008) onde o mesmo 

compreende a transcrição como um processo em que se mantêm as estruturas formais e 

harmônicas originais 

No processo de adaptação, é necessário entender o contexto o qual se insere 

determinada obra, para isso alguns aspectos são modificados para que a peça se torne mais 

acessível às particularidades do grupo. Nesse sentido, podemos levar em consideração fatores 

como: características técnicas de cada indivíduo, o timbre, aplicação de solos para cada 

membro do grupo considerando seu domínio técnico, provável mudança de tonalidade para 

que assim a obra se encaixe melhor na tessitura do instrumento executado, alterações na 

harmonia, se necessário, revezamento de solos, possíveis mudanças na estrutura melódica ou 

forma estrutural, entre outros aspectos. É imprescindível considerar que para cada contexto as 

adaptações serão diferentes, respeitando assim a quantidade de instrumentos, o nivelamento 

técnico, a possível falta de um determinado instrumento no grupo, fazendo com que outro 

execute a parte que está faltando. Nesse sentido nos explicita Pereira (2011, P.217): [...] 

“Fazer uma adaptação musical poderia significar então adequar uma musica a um novo 

contexto, seja este contexto, um gênero, formato, ou linguagem, ou mesmo  uma nova 

formação instrumental [...]”. 

Em muitos casos, no anseio de expandir o repertório, as transcrições e adaptações são 

procedimentos que se encontram na prática de determinados grupos e que por sua vez
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despertam um olhar para as peculiaridades do grupo, sejam elas sonoras, técnicas, idiomáticas 

e interpretativas. Levando em consideração as novas possibilidades apresentadas, essa 

questão está diretamente ligada com a função do professor em sala de aula, onde é importante 

mencionar que, nos dias atuais, o mercado de trabalho vem se tornando cada vez mais 

exigente, levando o professor, que deve atuar como um facilitador (HARDER, 2008), a 

direcionar o aluno para que o mesmo tenha uma formação cada vez mais ampla, não podendo 

mostrar uma única alternativa de trabalho, mas sim levá-lo a uma experiência mais profunda 

quanto as possibilidades de atuação profissional. Hallam (1998) explicita o ensino de 

instrumento de forma mais simples, e aponta que o processo de ensino está se dando de forma 

mais democrática, onde o professor é facilitador do conhecimento, e não o detentor dele.



48  

4 O ENSINO DA MÚSICA BRASILEIRA POPULAR NA CLASSE DE TROMPA DA 

ESCOLA DE MÚSICA DA UFRN 

 
Compreendendo as concepções das literaturas anteriormente estudadas, bem como as 

problemáticas por elas apresentadas dentro dos estudos relacionados ao ensino de instrumento, 

trompa, música brasileira popular e seu ensino, apresento neste capítulo os dados coletados 

com os questionários e as entrevistas semiestruturadas. Enriquecendo as informações acerca 

do ensino, apresentarei inicialmente a entrevista feita com o professor Radegundis Aranha 

Tavares Feitosa. Suas concepções, métodos, ensino e influências nos fornecerão importantes 

informações de como se tem dado esse ensino dentro do espaço acadêmico. Posteriormente os 

alunos participantes, classificados como “a”, “b”, “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, apresentarão suas 

perspectivas a respeito dessas práticas. 

 
4.1 Das influências a docência: entrevista com o professor Feitosa 

 

Sabemos que a partir das influências sociais, o convívio com amigos, a aprendizagem 

“informal”, troca de experiências, festas familiares, entre outros, são fatores que estão 

presentes no aprendizado da música popular de forma geral. Pinto (2002) ressalta esse aspecto 

e explica que em muitos casos essas práticas fogem da utilização de métodos e modelos pré- 

estabelecidos. Nesse sentido, o professor Feitosa (2018) 1 esclarece que suas influências 

iniciais se deram de modo auditivo, através de gravações como Pixinguinha, Paulo Moura e 

grupos de metais como o quinteto Brassil. Em suas palavras: [...] “Ouvindo grupos de metais, 

especialmente o quinteto Brassil, grupo que tem especialmente em sua interpretação a musica 

nordestina, mas que envolve outros estilos brasileiros” [...]. 

Ainda outras influências foram de importante valor para Feitosa, como seu professor 

de instrumento, que por ter a prática da música popular na trompa, acabou influenciando-o. O 

professor menciona também a gravação do CD do Professor Adalto Soares, que pela 

prevalência interpretativa do choro acabou por influenciar positivamente na sua relação com a 

música popular e perspectivas de interpretar o repertório popular brasileiro na trompa. 

 

 

 

 
 

 

 
 

1 Utilizarei o nome Feitosa para fazer menção a entrevista feita 
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4.2 Atuação no ensino, melhoria na prática 
 

Na busca pela compreensão de como tem sido desenvolvido o ensino de trompa na 

Escola de Musica da UFRN, a partir da abordagem com a música brasileira popular, observa- 

se no primeiro momento da investigação que as influências musicais outrora recebidas pelo 

professor Feitosa no decorrer de sua carreira, foram decisivas para a aplicação dessa 

metodologia em sua classe, e que a participação dele em contextos musicais diversos, tais 

como rodas de choro, foi importante para uma vivência mais profundada com outros gêneros, 

pincipalmente com a música brasileira popular. Em suas palavras (FEITOSA, 2018): “[...] foi 

importante pra mim a prática de tocar em rodas de choro” [...]. 

A priori, é possível identificar através da fala do professor que o contexto musical, 

bem como a sua inserção nele foi fundamental para a aquisição de algumas habilidades, assim 

como nos foi explicitado por Pras (2004) no capitulo dois, a saber, que conceitualmente o 

autor compreende a aprendizagem de habilidades inerentes a música popular, muitas vezes no 

contato ente amigos, uma festividade, troca de experiências, entre outros. É nesse sentido que 

foi possível observar que as influências absorvidas por Feitosa acrescentaram na prática em 

sua forma de ensinar, adaptando-as ao contexto formal de ensino e ampliando a visão 

universal da trompa, seja no ensino ou na prática. 

Compreendido a experiência e influências do professor, foco na sua concepção acerca 

do ensino da trompa e quais aspectos dentro da MBP são de maior relevância quanto as 

questões técnicas. Nesse sentido Feitosa explica que articulação atrelada à acentuação são 

aspectos que melhor se evidenciam nessa abordagem, e ainda complementa: 

 

“[...] por mais que se estude a articulação e acentuação no repertório 

tradicional, elas porem aparecerão de maneira diferente na musica popular, 
as exigências dos métodos tradicionais são diferentes da musica popular, a 

exemplo da resistência, onde a forma como se prepara é bem diferente, o 

comportamento da musculatura é diferente”. (FEITOSA, 2018). 

 
Ainda dentro de aspectos técnicos, o entrevistado considerou que a improvisação é um 

aspecto que se evidencia com essa nova abordagem, pois é nela que melhor se desenvolve a 

criatividade e conhecimento harmônico e melódico, sendo possível observar que o próprio 

Feitosa declarou que fez cursos de improvisação, para que melhor pudesse enriquecer seu 

conhecimento. Complementando sua fala na entrevista acerca de sua participação em rodas de 

choro, grupos diversos, cursos para aprimoramento teórico, Feitosa (2016) considera 

fundamental o preparo do professor para atuar no ensino da música popular, considerando a 

complexidade existente nessa abordagem. 
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Visto que na própria declaração do professor Feitosa fica evidente que o profissional 

deve estar apto para ensinar determinadas demandas, podemos elencar essa evidencia com o 

fato da música brasileira popular ser uma ferramenta ampliadora da metodologia no ensino do 

instrumento, e que por sua vez exige do professor uma preparação para abordar determinados 

conteúdos característicos dessa prática. Se considerarmos as poucas referências no ensino da 

trompa de maneira geral e especificamente no ensino da MBP, essa é uma evidencia de que 

novas metodologias e métodos no suporte são ainda carentes. Nessa direção, Feitosa (2018) 

nos complementa quais são seus objetivos na propagação dessa abordagem para a trompa: 

“[...] Desenvolver a própria pedagogia do instrumento, considerando que a metodologia 

tradicional já não é mais suficiente para abarcar a realidade vivida atualmente [...]”. 

Se tratando de modernização, partindo do entendimento de que o ensino está mais 

complexo devido as demandas do mercado, é possível saber que através de abordagens mais 

receptivas as novas tendências, essas por sua vez refletirão em benefícios para o próprio 

aluno. Segundo Feitosa (2018): [...] “Estudar música popular na trompa e ensinar, 

consequentemente, eu acho que pode ajudar muito primeiramente nesse sentido” [...]. 

Dentro da prática do instrumento é possível averiguar possibilidades interpretativas 

diversas, e ainda podemos observar que outras questões também são evidenciadas com essa 

abordagem, como nos aponta Feitosa (2018): [...] “Na formação e na prática do instrumento, 

essa abordagem pode ser vista também como uma ampliação do mercado de trabalho” [...]. 

Feitosa compreende que pela pouca disposição de trabalho existente para o trompista, 

que está normalmente atuando como professor, ou em alguma orquestra, tendo a possibilidade 

de trabalhar com a música brasileira popular, o músico tem ainda um despertar para ações 

empreendedoras, ou seja, o mesmo normalmente é responsável pela propaganda do seu 

trabalho, diferentemente de outros contextos como a orquestra, que já se tem um suporte de 

marketing. Feitosa (2018) faz ainda um alerta: [...] “hoje em dia é cada vez mais necessário 

que o musico esteja informado e preparado para o trabalho com as redes sociais, com a 

internet, ou com sua própria promoção” [...]. 

Nesse sentido, observa-se ainda na fala do professor Feitosa (2018) que, através do 

contato que o músico tem com a MBP, é possível atrelar o trabalho como instrumentista as 

atividades de composição, arranjo e transcrições. Por fim complementa sua fala: [...] “Eu 

acredito que a música popular ela vai ao fim das contas ajudar os trompistas a serem 

músicos melhores e mais preparados para lidar com o fazer artístico [...] 

Com a intenção de ampliar possibilidades ao músico, foi-se averiguado no decorrer da 

entrevista que essas são algumas das objetivações de Feitosa com a inserção dessa abordagem 
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no ensino da trompa. Sabemos que mesmo com o interesse de alguns por essa prática, 

Bellochio (2003) aponta ainda que estamos em um estado embrionário quanto a publicações 

nessa área. Considerando que o professor entrevistado já trabalha com essa perspectiva a pelo 

menos dez anos, busquei averiguar quais foram os resultados obtidos com essa prática. Nesse 

sentido o professor Feitosa complementa: 

 

[...] Considerando um âmbito mais amplo, o ensino da musica popular para 
trompa é algo bem restrito á pratica de professores que a fazem de maneira 

informal, onde muitas vezes essa prática não está contida nos planos de 

curso, levando a algumas ações isoladas [...]. (Feitosa 2018). 

 
De maneira mais especifica e internamente dentro do contexto da classe de trompas da 

EMUFRN, alguns resultados foram alcançados, como nos afirma Feitosa (2018), a saber: [...] 

“Se levarmos em consideração o contexto da EMUFRN, já foram alguns alunos que se 

formaram com essa perspectiva de contemplar a música popular em seus recitais” [...]. 

Torna-se necessário nessa etapa compreendermos que através das averiguações feitas, essa 

abordagem passa por adaptações a medida que se torna mais efetivo o seu ensino e que 

aspectos característicos da música brasileira popular devem ser trabalhados de maneira mais 

incisiva. Sendo assim nos relata Feitosa (2018): 

 

[...] “Mesmo abordando a música popular na metade do curso, essa 

estratégia ainda não foi suficiente para garantir o aprendizado de maneira 
satisfatória de elementos como a improvisação, levando assim a criação do 

bacharelado em trompa com ênfase em musica popular” [...] (FEITOSA, 

2018). 

 
É possível observar que através de ações como essa, o reflexo dessa nova abordagem 

passa a ser mais amplo, e em comparação com alunos formados anteriormente a essa 

abordagem, é expressiva a contribuição em áreas diversas da formação do instrumentista. 

Como nos aponta o entrevistado. 

 

[...] “Comparando alunos que se formaram com uma abordagem mais 

clássica no instrumento, com outros que tiveram um contato maior com a 

nova abordagem, pode-se observar um avanço no que se refere a 
criatividade, do empreendedorismo, maior vontade de tocar mais a música 

popular, enriquecimento técnico e interpretativo da própria música clássica, 

ou seja, uma prática não anula a outra” [...] (FEITOSA, 2018). 

 
Pode-se constatar que algumas problemáticas puderam ser averiguadas através dessa 

prática, não encontrando partituras que estejam apropriadas para a trompa, muitos alunos 

desenvolvem habilidades de transposição e adaptação, relata o professor. Nesse sentido,
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outros objetivos já foram alcançados com essa nova perspectiva, onde o professor  

entrevistado relata que alguns alunos já promoveram seus recitais de conclusão de curso 

contemplando a música popular de maneira geral e a música brasileira popular, e que em 

alguns casos há alunos que optam estritamente pela MBP. 

Ainda que conquistado alguns objetivos, essa nova perspectiva de ensino apresenta pra 

a trompa alguns desafios, principalmente no que se referem aos métodos ou ferramentas para 

resolução de problemas técnicos. Se por um lado os métodos tradicionais tendem a trabalhar 

aspectos mais gerais da técnica do instrumento, essa nova abordagem requer um cuidado 

maior quanto as particularidades técnicas, principalmente no que se refere a alguns gêneros 

brasileiros específicos. Nesse sentido, questionei o entrevistado quais ferramentas o mesmo 

utiliza na resolução de possíveis problemas técnicos ou interpretativos e que muitas vezes não 

estão sendo contemplados nos métodos tradicionais. Nesse sentido Feitosa (2018) 

complementa: 

 

[...] A principal ferramenta acaba se tornando o próprio repertrio, o que 

leva a ser um trabalho em sua maior parte pratico. O grupo de trompas, que 
é uma prática permanente, oferece a oportunidade de trabalhar os aspectos 

técnicos inerentes a musica popular de maneira mais efetiva [...] (FEITOSA, 

2018) 

 
Considerando a prática do grupo e que essa se torna uma ferramenta indispensável 

para o trabalho com a música brasileira popular, alinha-se o trabalho que o professor Feitosa 

faz com o grupo e a prática coletiva de instrumento, considerando que essa é uma 

indispensável ferramenta no processo motivacional do aluno. Nessa direção descreve Paiva 

(2014): 

 

[...] O ensino coletivo de instrumento vem sendo utilizado por vários 

professores como uma maneira de tornar o ensino mais eficaz e instigante, 

no qual os alunos poderão ampliar suas aptidões técnicas no instrumento a 
partir do convívio com os outros colegas [...] (PAIVA, 2014, P.5). 

 
No contexto de prática, é possível entender que algumas particularidades da música 

brasileira popular são trabalhadas mesmo quando os métodos não são especificamente para 

trompa, podendo ser adaptados, ou no uso de métodos mais específicos onde abordam em sua 

estrutura aspectos da linguagem da música brasileira, já com as adaptações para trompa 

(MORAIS, 2011; FONSECA, 2012). Acerca de outros métodos no auxilio dessa prática 

Feitosa (2018) acrescenta: 
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[...] Paralelo a isso, quando se trata do trabalho com a improvisação, 
utiliza-se materiais de cunho mais geral, como improvisação para todos os 

instrumentos de Nelson Faria, unindo com trabalhos mais voltados para o 

jazz, como os métodos de Jamey Aebersold, e o vocabulário do choro de 
Mario sève, quando em trabalhos especificamente com o chorinho [...] 

(FEITOSA, 2018). 

 
Ainda no que concerne ao desenvolvimento de algumas habilidades, podemos citar a 

prática do tocar de ouvido, ou mesmo o trabalho aural, onde nessa perspectiva é uma 

importante ferramenta para o desenvolvimento de habilidades que também estão ligadas a 

improvisação, sendo ela (o trabalho aural) bastante agradável e proporciona ao estudante o 

desenvolvimento de uma escuta cuidadosa dos detalhes da peça. Nesse sentido Santiago 

(2006) acrescenta: 

 

A habilidade de tocar de ouvido- a reprodução de uma obra musical por 

meios exclusivamente auditivos- é, além de prazerosa, essencial para a 
formação do musico instrumentista, uma vez que requer uma escuta musical 

atenta e persistente e que favorece o desenvolvimento da capacidade de  

ouvir a si mesmo. (SANTIAGO, 2006, P.56) 

 
Considerando esse aspecto anteriormente mencionado como importante ferramenta, o 

professor Feitosa desenvolve estratégias para que melhor possa ser desenvolvida essa 

habilidade, em suas palavras: 

 

[...] Considerando que a audição é importante para um bom 
desenvolvimento da musica popular, oriento os alunos que busquem 

gravações diferentes. Estudo de passagens lentas e inserção em ambientes 

característicos também são fundamentais nesse sentido [...]. (FEITOSA, 

2018). 

 
Compreendendo que a MBP é mais uma ferramenta na didática do professor 

entrevistado e que o mesmo busca nela uma abordagem mais ampla no trabalho da técnica do 

instrumento, busquei a partir dessa etapa entender como e de quais maneiras ela tem 

influenciado sua forma de ensinar. 

Nesse sentido, o professor expõe que ela influencia diretamente na flexibilização do 

ensino, e para tanto a resposta do entrevistado está na mesma direção de correntes de ensino, 

seja ele instrumental ou não, mas que defendem uma relação mais próxima entre professor e 

aluno, que por sua vez possibilitará uma abordagem mais adaptável ou ajustável as 

necessidades do indivíduo no processo de formação. Com o intuito de enriquecer o 

referencial, destaco: Harder (2003), Hallam (2006), Tourinho (2002) e Bastien (1995); todos 
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esses são autores que alinham-se com o referido professor entrevistado, por focar seus estudos 

no melhoramento da reação entre professor e aluno e conteúdos ministrados, sejam eles 

usando ferramentas de ensino como a música popular ou não, mas que por fim o alcance seja  

o aluno. 

Na tentativa de promover um ensino mais efetivo e direcionado as particularidades do 

aluno, Harder (2003) leva em consideração planejamentos ajustáveis e a consideração do 

contexto no qual o aluno é advindo. A citação feita é complementada a partir da fala de 

Feitosa (2018): [...] Entender o problema do aluno, com a utilização de materiais que melhor 

se adequasse a realidade do mesmo [...]. 

Unido a flexibilização do ensino, o professor entrevistado acrescenta que o trabalho 

com a criatividade é essencial para essa nova abordagem, influenciando diretamente na 

relação do instrumentista com o fazer musical, onde sem a habilidade de criar o músico não 

desenvolve a sua arte, a sua performance, (FEITOSA, 2018). O entrevistado ressalta ainda 

que na tentativa de estimular os alunos a colocar em prática a criatividade, uma importante 

ferramenta é a prática de fazer transcrições, arranjos ou mesmo adaptações. Nas palavras de 

Feitosa: 

 

Partir para uma relação além daquilo que se toca é fundamental e uma 

excelente forma de trabalhar a criatividade. Considerar o gosto do aluno 
naquilo que irá tocar é um fator que estimula a criatividade, o próprio ato 

de estimular o aluno a pensar já se torna um fator que despertará a sua 

criatividade. Estudar a harmonia da peça também é uma ferramenta que 
desenvolverá a criatividade do aluno. (FEITOSA, 2018). 

 
Sabe-se que ferramentas como as utilizadas pelo professor entrevistado requerem 

muitas vezes adaptações ou inovações que são precisas na melhoria do ensino, e que nesse 

sentido alguns outros materiais são utilizados para a melhoria dessa nova abordagem. 

Observamos nesse ponto que Feitosa utiliza materiais tecnológicos para a melhoria da 

informação aos seus alunos. Esses materiais por sua vez dão suporte na didática do professor  

e servem ainda no auxilio dos estudos individuais. As ferramentas e suas implicações são 

mencionadas pelo próprio Feitosa (2018) [...]. Cito ainda a utilização de software para a 

edição de partituras, elaboração de arranjos e transcrições, sendo esses importantes no 

estimulo da criatividade, assim como o despertar para o campo da composição [...]. 

Coletadas as informações necessárias e que assim nos fornecem as características que 

definem a prática docente do professor entrevistado, foi de fundamental importância no ponto 

final da entrevista compreender o papel da pesquisa na sua forma de ensinar. Objetivando essa 

ultima questão, averiguei que dentre as literaturas estudadas, em muitas delas foi possível
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encontrar que as reflexões acerca do ensino são fundamentais para adaptações, comprovações, 

e consolidação metodológica, tendo como objetivo a estruturação de um método eficiente no 

ensino. Tomando como base o ensino e sua ligação com a performance, não é possível 

desvencilhar a prática performática de um direcionamento que virá de um professor, onde  

esse tem papel reflexivo em sua atuação e que para refletir é necessário a pesquisa. 

Acrescenta Feitosa (2018) 

 

[...] A pesquisa influencia diretamente na reflexão, já que não temos o 
habito de refletir sobre a prática executada. Sem a pesquisa, mesmo que de 

forma empírica ou mesmo de maneira mais formal ela está diretamente 

ligada ao desenvolvimento humano [...]. (FEITOSA, 2018) 

 
Nessa direção, o entrevistado afirma que a performance está diretamente ligada com a 

educação, e que se tratando de pesquisa sabendo que o professor que reflete em sua prática 

está trabalhando para o desenvolvimento humano e que esse está auxiliando na construção de 

conhecimento, as práticas de ensino, performance e pesquisa se conectam por um único 

objetivo, a melhoria do processo educacional. Para tanto, o próximo capitulo apresenta as 

conexões entre os dados coletados e conclusões acerca do estudo. 

 
4.3 Perspectiva sob o olhar da classe 

 

Em análise para uma maior compreensão do que os alunos compreendiam acerca da 

importância da nova abordagem, foi-se averiguado inicialmente que a partir dessa prática os 

alunos envolvidos têm a devida percepção da importância a qual a MBP de maneira geral, 

exerce na academia. Aliado a reflexão dos alunos quanto a importância do estudo da música 

brasileira popular, mais especificamente, todos os avaliados revelaram ser importante a 

inserção desse tipo de abordagem dentro da academia, já que contempla uma série de aspectos 

que muitas vezes não estão inclusos no ensino da música de concerto. Unido a essa 

informação obtida através de questionário aplicado com os alunos, observa-se que a mesma 

está em igual valor representativo com o que nos afirma Dantas (2015), alertando que alguns 

aspectos da música popular devem ser trabalhados no ensino institucionalizado de maneira 

mais cuidadosa, pois são eles que norteiam essa prática. 

Sabe-se que inserida essa prática na academia, ela  estará sendo utilizada como 

ferramenta no enriquecimento da formação do instrumentista, como nos é revelado em 

entrevista com o participante classificado de “a”, quando o mesmo acrescenta que o universo 

profissional do trompista se limita muitas vezes a orquestras, e com a oportunidade de
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trabalhar juntamente com a música brasileira popular, no contexto da classe, um leque de 

outras possibilidades foram oferecidas na sua formação. 

Revelada a importância dessa abordagem e sua institucionalização, sabendo que todos 

os participantes consideraram essa prática necessária, outros benefícios são evidenciados, 

como a criatividade. Nesse sentido, sabendo que tratamos de ensino instrumental, partimos do 

estilo motivacional do professor, sabendo que este tem como ferramentas ações promotora de 

motivação, essas ações despertam ou promovem o interesse do aluno, como assim nos é 

referenciado por Figueiredo (2014). Em analise de dados coletados e buscando uma interseção 

com o que se é discutido, 90% assinalaram que a criatividade é um aspecto que é evidenciado 

na nova abordagem. Um importante ponto tem sido discutido nesse sentido por França (2000), 

onde aponta que na intensão de cumprir com o cronograma estipulado pelos cursos, muitos 

alunos se veem desmotivados, considerando o nível das peças ou mesmo a falta de interesse 

por elas. Nesse sentido, Feitosa (2016) compreende que diante da diversidade da música 

brasileira popular, construir um repertório que esteja na direção do gosto musical do aluno é 

um procedimento que está vinculado a abordagem que contempla esse tipo de repertório. 

Um importante ponto a ser mencionado nessa etapa é a pouca inserção do 

instrumentista com a área da pesquisa, como discutido anteriormente por Feitosa (2013) onde 

se acreditava que o envolvimento com a pesquisa era apenas para aqueles que não tinham uma 

atividade regular com o instrumento. Porém levanta-se um suporte teórico acerca dessa 

prática, a mencionar Lima (2006), evidenciando a importância da pesquisa na reflexão e 

aprimoramento da prática instrumental. Sabe-se através das reflexões feitas durante a 

pesquisa, bem como os dados coletados, que os materiais para aprimoramento da pratica da 

música brasileira popular no contexto estudado, são em praticamente todos os casos 

adaptações feitas de materiais idealizados para outros instrumentos. Visto essa realidade, é 

constatado a escarces de material didático que forneça suporte para esse trabalho. 

Todavia, a partir dessa problemática unida a um elemento como a MBP, os alunos têm 

despertado para as questões que envolvem essa abordagem, apresentando interesse de 100% 

dos participantes em desenvolver pesquisas acerca desse tema, bem como materiais que deem 

suporte ao desenvolvimento dessa prática, nos levando a constatação que a partir dessa 

iniciativa os alunos despertam, mesmo que lentamente, para iniciativas dentro da pesquisa 

cientifica. Esse despertar não é só apresentado na presente pesquisa, mas constatações feitas 

em pesquisas desenvolvidas por Borém (2005, p. 18): “O interesse por temas brasileiros tem
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crescido gradualmente tanto na área de música em geral (de 24, 5 % em 1986 a 82,8 % em 

2001) quanto na área de performance musical (11,1% em 1986 a 54,3 % em 2001) ”. 

Analisando a abordagem em conjunto com as literaturas estudadas, foi possível 

constatar que a nova abordagem está ligada a ampliação da formação do músico em sentidos 

diversos e que está atrelada a características imprescindíveis ao professor de instrumento. 

Nesta pesquisa essa questão foi revelada a partir da visão dos entrevistados no papel que a 

música brasileira popular pode desempenhar na formação do trompista, sendo ela respondida 

em sua totalidade como uma ampliação na formação, bem como na valorização do repertório 

brasileiro. É valido mencionar que no contexto de trabalho vivenciado pelo trompista, bem 

como seu ensino e aprendizagem, normalmente é em sua maior parte voltado para a música de 

concerto tradicional, onde muitas vezes limita a atuação do músico a um único contexto de 

trabalho (orquestra). Oportunizado o ensino com uma abordagem mais ampla o aluno terá a 

possibilidade de uma área de atuação profissional ainda maior, contando que o mesmo terá 

uma vivencia musical enriquecida. 

Na tentativa de enriquecer a formação do instrumentista e ampliar seu campo de 

atuação musical, a prática da música brasileira, por exemplo, requer do indivíduo uma 

participação mais ativa ou até mesmo algumas experiências em grupos característicos do 

gênero. Para entendermos mais diretamente essa questão, no capítulo dois  foi-se evidenciado 

a importância dessa inserção para o aprendizado de novas habilidades, elas por sua vez são 

essenciais na prática da música popular, seja ela brasileira ou não. Para compreendermos essa 

prática, torna-se necessário uma recapitulação da reflexão feita por Green (2001) onde a 

autora considera como parte integrante dessa prática o contato social, vivência com amigos, a 

troca de conhecimento e acima de tudo a não utilização de métodos nesse tipo de abordagem 

acaba sendo a identidade dessa prática. Essa forma de imersão dentro de contextos 

característicos do gênero interpretado é classificada por Green (2001) com o termo 

enculturação, onde o músico está submerso na prática com intuito de adquirir conhecimentos 

e habilidades requeridos por uma determinada prática. 

Em análise do questionário, através da iniciativa de inserir a trompa em contextos 

diversos, foi possível averiguar que os alunos ingressam no curso com certa experiência 

acerca da MBP, demonstrando que 80% dos alunos participantes já estiveram inseridos em 

ambientes ou grupos característicos e que o chorinho foi em 70% das respostas o gênero mais 

contemplado pelos grupos. Um importante fator a ser mencionado é que geralmente os 

trompistas tendem a manifestar um interesse inicial pelo chorinho, já que esse gênero foi alvo 

da gravação do CD do professor Adalto Soares, que por contemplar a interpretação de
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chorinhos, acaba sendo uma importante referência sonora aos alunos. A importância dada ao 

professor Adalto Soares é manifestada pelo participante da entrevista de classificação “g” 

(2018), pois o referido professor tem em sua prática de recitais e concertos um repertório 

eclético, onde é dada prioridade interpretativa ao chorinho. Logo essa ação veio a influenciar 

diretamente o aluno entrevistado, que assegura a prática auditiva dos chorinhos interpretados 

pelo trompista e a começar por essa referência despertou para a inserção de chorinhos em seu 

repertório. 

Ainda que averiguada a prática dos alunos em grupos característicos, fica evidente que 

alguns aspectos como: improviso, tocar de ouvido, ouvir gravações, estudo harmônico, não 

está contido nos estudos diários de dois dos entrevistados. Porém, quatro dos participantes 

tem a prática diária, contendo nesse exercício auditivo de músicas de gêneros como samba, 

frevo e chorinho. Estudo técnico de escalas, estudo do repertório para quinteto, e a 

participação em grupos de trompas onde a construção de conhecimento se da muitas vezes no 

contato com os amigos. Um ponto importante a mencionar são as obras para quintetos ou 

mesmo peça solo do maestro José Ursicino da Silva (Maestro Duda), dada sua contribuição 

composicional na música brasileira popular, especialmente no frevo, os olhares se voltam para 

esta nova possibilidade. Considerando a importância dessa prática para a classe estudada, é 

possível mencionar que o entrevistado de classificação “b” revelou que graças a vivencia que 

teve com a MBP, tem possibilidade de se manter no país em que vive atualmente, tocando 

diariamente em “barzinhos” da cidade. 

Juntamente com novas possibilidades que se abrem para o instrumentista em questões 

interpretativas e profissionais, como explicitado anteriormente, é possível mencionar ainda 

aspectos técnicos diretamente voltados ao instrumento, que são evidenciados na música 

brasileira popular. Feita a análise das literaturas no capitulo dois, é possível evidenciar 

algumas questões importantes nos estudos técnicos que podem ser relacionados a prática da 

música brasileira popular, assunto do próximo tópico. 

 
4.4 Perspectivas pedagógicas 

A partir da análise dos questionários evidenciamos o trabalho aural como uma das 

principais perspectivas pedagógicas que caracterizam o ensino da música brasileira popular no 

contexto investigado. A partir dos questionários foi possível identificar essa como uma das 

perspectivas que mais se destacaram. O professor utiliza gravações, vídeos e outras 

ferramentas que possibilitem uma escuta precisa dos detalhes, para que assim se evidencie 

pontos importantes na interpretação. 
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A criatividade é evidenciada pelos alunos como uma das habilidades requeridas na 

música popular, onde 70% dos participantes elegeram essa habilidade como indispensável a 

essa prática. Ainda nessa direção, autores referenciados no capítulo dois, discutem acerca da 

criatividade e improvisação como sendo um fator primordial a motivação do aluno. Essa (a 

criatividade) é comumente requerida nessa prática, ligando-se em vários sentidos a execução 

instrumental. Para maior entendimento, Stanciu (2010) acrescenta que dentro do curso de 

introdução à improvisação, é possível relacionar a improvisação a aspectos da própria criação 

musical, e com isso mostrar aos alunos a importância que a criatividade tem. 

Agregando valor prático a afirmação de Stanciu (2010), constatei em meu questionário 

que criatividade e improviso tiveram mesmo valor quanto a sua importância para essa prática, 

assim como foi possível verificar que para os participantes que tiveram uma prática mais 

aprofundada dentro da MBP, acabam associando mais facilmente a improvisação com 

criatividade unida a aspectos interpretativos, deixando claro que a partir dessa prática o 

estudante passa a ter uma maior sensibilidade na interpretação de obras do repertório 

tradicional, onde 100% dos alunos assinalaram que a prática da música brasileira popular 

pode acrescentar tecnicamente nesse repertório. Acrescenta o entrevistado “g” (2018): “[...] a 

música popular gera maior interesse nos estudos tradicionais como nota longa, auxilia na 

criatividade, gerando maior prazer [...]”. 

 
4.5 Aspectos técnico-interpretativos 

Sabendo que a articulação é um aspecto técnico que está bastante evidente dentro da 

nova abordagem, ainda mais em sentidos da musica brasileira, a pesquisa evidencia que 

muitos pontos técnicos são trabalhados por essa abordagem e que refletem diretamente na 

técnica da musica de concerto. Esses aspectos serão abordados no tópico que contemplará 

questões interpretativas como o fraseado. 

A respeito da temática questão interpretativa, é importante observar que, por se tratar 

de música, algo que não está estático em seus fenômenos, a interpretação acaba sendo uma 

escolha pessoal e temporal, podendo ser modificada pela pessoalidade do intérprete, o 

momento que o cerca, sendo evidente em muitos casos as influências que o instrumentista 

recebe, bem como fatores que serão mencionados pelos entrevistados. 

Observa-se com essa avaliação da entrevista que, os próprios alunos associam a 

liberdade interpretativa com aspectos como a articulação e que atrelado a liberdade de 

interpretação está a prática improvisatória, que não vem acompanhada de um método
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específico que trabalhe esse tipo de abordagem com o aluno, deixando muitas vezes uma 

lacuna em seu ensino. 

Aspecto muito evidente no estudo do instrumento e que está relacionado a técnica é o 

trabalho de digitação. Essa técnica é visível na prática, por exemplo, de gêneros de 

andamentos rápidos, como o frevo. Para que melhor execute o instrumento e o repertório 

requerido, torna- se imprescindível o estudo das posições ou digitação no instrumento. É 

nesse sentido que os estudos de escalas podem colaborar, sabendo que sua aplicação deve ser 

gradativa e que por seu estudo ser maçante deve ser aplicado de forma cautelosa para que não 

haja desmotivação. 

Na busca por novas possibilidades, os estudantes desenvolvem muitas vezes a partir 

do contato com essa nova abordagem formas de resolverem seus problemas técnicos. 

Obviamente que um fator determinante nesse sentido é a falta de métodos que amparem essa 

perspectiva. No próximo tópico será apresentada uma ferramenta fundamental para um 

contato mais aprofundado, principalmente com a música brasileira popular, que é o grupo de 

trompas da Escola de Musica da UFRN, o Trompiguares. 

 
4.6 O grupo Trompiguares 

Sabendo que a atividade do grupo Trompiguares-Grupo de Trompas da UFRN se 

insere em todas as características como uma prática de ensino coletivo, farei uma breve 

abordagem a respeito do grupo, o ensino instrumental e a prática coletiva, relacionando 

posteriormente com os dados coletados. Com a intensão de desenvolver a prática instrumental 

e aspectos teóricos e técnico-musicais, o grupo Trompiguares busca uma efetivação da prática 

através do trabalho coletivo. Neles estão inseridos alunos dos cursos técnicos, graduação e 

pós-graduação, sendo possível uma troca de experiências mais profunda, devido a experiência 

de cada participante. Dentro das características que marcam a prática coletiva, o grupo se 

diferencia através do foco na responsabilidade, disciplina, socialização, e conscientização 

musical mais profunda, características essas marcantes da prática coletiva. Criado em 2008, 

inicialmente com o nome quarteto de Trompas da UFRN, o projeto Trompiguares objetiva 

expandir o conhecimento critico-musical dos alunos, o repertório e as práticas relacionadas ao 

fazer musical, imprescindíveis na formação do músico. 

Sabendo que o grupo é uma ferramenta no aprimoramento do ensino/prática 

instrumental, é possível evidenciar nesse sentido que a partir do foco do grupo a formação do 

aluno torna-se ampla em sentidos diversos. No tocante a aspectos técnicos e interpretativos 

trabalhados, é possível esclarecer que os alunos tem a possibilidade de trabalhar de maneira 

mais profunda estudar aspectos como: articulação - 70% dos participantes elencou articulação
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como um aspecto trabalhado de maneira efetiva; ritmo - 60% dos participantes assinalou o 

ritmo como um aspecto importante, visto que o grupo tem trabalhado a música brasileira 

popular de maneira contínua. Interpretação foi um aspecto evidenciado com porcentagem de 

60%, onde graças ao trabalho com a música popular os alunos relatam maior liberdade 

interpretativa; junto com questões interpretativas, é possível evidenciar também a 

criatividade, sendo ela mencionada por 90% dos participantes como aspecto trabalhado a 

partir do grupo; intrinsecamente ligada a criatividade foi possível evidenciar o improviso, 

sendo ele uma oportunidade vivenciada no grupo, assinalado por 90% dos participantes. 

Ainda em porcentagem menor, mas não menos importante, é possível assinalar outros 

aspectos como: leitura, percepção rítmica, conhecimento harmônico, trabalho aural e por fim 

produção. 
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5 O ENSINO DA MÚSICA BRASILEIRA POPULAR NA CLASSE DE TROMPA DA 

ESCOLA DE MÚSICA DA UFRN 
 

5.1 Procedimentos guias na prática da Música Brasileira Popular na classe de trompas 
 

No presente capítulo, apresento os procedimentos que norteiam a prática da música 

brasileira popular no contexto estudado, assim como conteúdos que caracterizam essa prática 

e suas observações acerca desse ensino na atualidade. As ponderações feitas consideraram os 

dados coletados a partir dos questionários e entrevistas aplicados com os alunos, bem como a 

entrevista realizada com o professor da classe, objetivando um entendimento quanto ao uso de 

métodos e aplicações de materiais que estejam associados a prática/ensino dessa abordagem. 

Nesse sentido, almejo indicar possibilidades, novas compreensões e recursos 

metodológicos que possibilitem formar orientações para a prática/ensino da música brasileira 

popular na trompa. Nas considerações dos direcionamentos indicados no referido capítulo, 

foram utilizadas as literaturas específicas referentes ao ensino da música popular e que de 

maneira geral contribuem para essa abordagem, bem como as literaturas específicas no ensino 

da trompa. 

 
5.2 Ensino da trompa e a Música Brasileira Popular - dimensões gerais. 

 

A partir do que foi apresentado no capítulo I, acerca da escassez de materiais que 

norteiam os estudos da MBP na trompa, bem como a relação dessa problemática com os 

métodos tradicionalmente utilizados, é possível averiguar a priori que a propagação de 

pesquisas cientificas que envolvem temas brasileiros tem contribuído no sentido de despertar 

para novas abordagens. É possível mencionar que referências aqui citadas, sejam elas no 

âmbito do ensino instrumental, as literaturas específicas do instrumento ou o ensino de 

maneira geral, foram imprescindíveis para esta pesquisa e na minha experiência empírica, 

tanto a sua aplicação na minha prática instrumental, quanto a vivencia no ensino de 

instrumento, foram enriquecedoras e produtivas comprovando assim o papel que essa nova 

abordagem pode trazer ao aluno. Foi parte decisiva nas constatações feitas, as entrevistas e 

questionários aplicados, visto que viabilizaram pontos de vista e experiências a respeito dessa 

prática e o quanto ela é benéfica aos participantes. 

Averiguou-se que o ensino de instrumento, de maneira geral está voltado para as 

práticas da música de concerto, sendo esse um reflexo no seu ensino e prática (FEITOSA, 

2016). Destarte, é possível evidenciar que as novas abordagens possibilitam uma ampliação 

do horizonte formativo, sabendo que em sua maioria as perspectivas e direcionamentos para
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esse instrumento são em suma voltados à realidade da música de concerto, onde nesse sentido 

as possibilidades profissionais são voltadas as orquestras, limitando assim a atuação 

profissional. 

Feitosa (2016) aponta que o ensino da trompa no Nordeste tem tomado um rumo 

diferente de outras regiões como do sudeste do país, que tem uma influência maior de 

orquestras. Dessa maneira, pela pouca atividade orquestral na região nordeste, o ensino do 

instrumento tem absorvido novas propostas. 

Averiguada essa realidade a respeito do ensino da trompa, foi possível identificar que 

na tentativa de ampliar a formação do aluno, bem como sua atuação no mercado, novas 

abordagens surgem e a música brasileira popular é uma delas. A ampliação da formação do 

aluno com o uso especificamente da MBP, como descrito na prática docente do referido 

professor entrevistado, está na mesma direção de reflexões feitas pelas literaturas 

anteriormente estudadas (HALLAM, 1998; HARDER, 2008; QUEIROZ, 2010; TOURINHO 

2002; BASTIEN, 1998), com o intuído de flexibilizar a formação e fornecer ao aluno uma 

visão mais abrangente da sua atuação. 

Através das novas abordagens de ensino e na prática da trompa, já é visível a atuação 

de trompistas em cenários artísticos diferentes do convencional, como observado em recitais 

de alunos da classe pesquisada, bem como seu interesse pela pesquisa envolvendo as novas 

propostas de ensino, e por que não citar a ampla atuação da trompa no 49° Simpósio 

Internacional de Trompistas, realizado no ano de 2017, tendo participações em big-bands, 

grupos de choro, interpretações com frevo e outros gêneros brasileiros. 

Com toda a investigação dos materiais coletados ao longo da pesquisa, é possível 

constatar que através da criação de cursos de graduação especificamente em música popular 

(no sentido mais amplo da palavra), a preocupação em ampliar a formação, a valorização da 

cultura brasileira, todas essas tem contribuído para novas discursões nas práticas e ensino do 

instrumento, sendo importantes aliados da busca por novos métodos e aplicações. 

 
5.2.1 Ferramentas que norteiam a prática da música brasileira popular 

Sabendo que a música brasileira popular é diversificada pela forte influência que 

recebe de outros grupos étnicos, e essa influência por sua vez estará presente na interpretação 

de cada gênero, é possível averiguar através dos questionários aplicados que devido essa 

diversificação cultural, a música brasileira oportuniza ao indivíduo um aprendizado mais 

amplo no que concerne a aspectos técnicos e interpretativos. 



65 
 

Considerar essa prática de maneira ampla em seus aspectos é fundamental para a 

aplicação de métodos importantes para a aquisição de habilidades inerentes a ela. Autores 

como os já citados  (ARANTES,  2017;  FEITOSA,  2016;  NEDER,  2010;  SILVA,  2010; 

GONZÁLEZ, 2007; GREEN, 2006; MIDDLETON, 1990; NAPOLITANO 1988), 

Compreendem essa prática de forma extensiva a prática instrumental e que nela fenômenos 

diversos estão interligados. 

Sabendo através dos dados coletados que os alunos são provenientes de bandas e 

igrejas, considerar o contexto é fundamental para a introdução dessa prática, e através de um 

olhar mais extensivo, é possível compreender que Dantas (2015) está na mesma direção dos 

dados coletados, quando nos firma a importância de se considerar os espaços onde acontecem 

os fenômenos musicais. Como referenciado no capítulo dois, para a efetividade na aplicação 

dessa nova abordagem, torna-se necessário o entendimento das influências as quais o aluno 

recebeu e a amplitude conceitual de popular e brasileira, acrescenta Feitosa (2016) que é 

imprescindível para a aplicação dos conteúdos e busca por novos procedimentos, bem como 

compreender o contexto trabalhado. 

É possível dentro de ganhos gerais aos quais se tem com a nova abordagem, 

mencionar minha própria experiência vivida dentro de contextos diversos, onde foi 

contemplada em minha formação no curso de bacharelado, a oportunidade de liderar o grupo 

de trompas, e nele vivenciar um aspecto que se destaca nessa abordagem, o 

empreendedorismo e sua aplicação em meios de divulgação. Nessa direção aponta Feitosa 

(2018): “[...] Empreendedorismo é outro fator importante. O musico aprende a se promover 

como artista, já que o mesmo não dispõe de uma equipe produtora. Ajuda o musico trompista 

a estar mais bem preparado com o mercado e o fazer artístico [...]”. 

Algumas considerações gerais tornam-se necessárias a essa abordagem, onde para sua 

efetivação é fundamental dentre elas considerarem os contextos, influências, assim como o 

resultado final ao qual se intenciona. Nesse sentido, alguns ganhos não estão previstos em 

métodos, como o citado anteriormente, onde somente a vivência prática poderá fornecer 

novos resultados na formação. 

 
5.3 Ensino da trompa e a Música Brasileira Popular - Direcionamentos específicos 

 

A partir dos questionários, bem como das entrevistas realizadas, foi possível 

averiguar que alguns pontos específicos para a inserção dessa prática no ensino da trompa são 

fundamentais, já que são constituintes na prática dessa abordagem.
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5.3.1 A valorização do trabalho aural 

O primeiro ponto evidenciado a partir das análises das literaturas e dos dados 

coletados é a prática da valorização do trabalho aural como um aspecto técnico. Esse aspecto 

é inerente ao trabalho da música popular (GREEN, 2001), visto que através da vivência que 

tenho com essa prática, o “tocar de ouvido” é uma habilidade requerida em determinadas 

ocasiões. O tocar de ouvido é uma prática amplamente difundida pelos músicos de contextos 

populares, sabendo que muitas músicas não são grafadas, bem como alguns músicos não 

possuem a prática da leitura da grafia musical, fica evidente o uso dessa habilidade nesse tipo 

de contexto. Para tanto essa, se torna uma ferramenta indispensável na pratica/ensino da 

música brasileira popular, e por sua vez está presente em vários instrumentos como uma 

atividade agradável e prazerosa, desenvolvendo no músico a habilidade da escuta cuidadosa 

de detalhes e uma reprodução fiel do que se foi originalmente gravado (SANTIAGO, 2006). 

Considerando a literatura apontada e os dados coletados com os alunos, foi possível 

averiguar que essa prática foi eleita em 70% das respostas como indispensável na prática 

dessa nova abordagem e que dentro do contexto da casse o professor Feitosa (2018) 

desenvolve essa habilidade através do uso de ferramentas como as descritas em sua entrevista: 

[...] “Considerando que a audição é importante para um bom desenvolvimento da música 

popular, oriento os alunos que busquem gravações diferentes. Estudo de passagens lentas e 

inserção em ambientes característicos” [...]. (FEITOSA, 2018) 

Para uma boa compreensão do ponto evidenciado, é possível averiguar que essa 

habilidade é de fundamental importância dentro dos estudos do próprio instrumento, 

considerando assim a suscetibilidade de afinação a qual a trompa está exposta, nesse sentido, 

o desenvolvimento auditivo não é importante somente para a prática da música popular, como 

mencionado por Green (2001), mas torna-se importante na precisão da  afinação, 

influenciando assim os outros ambientes de trabalho do próprio instrumentista. Ainda outro 

aspecto importante visando o desenvolvimento da habilidade auditiva, é a sensibilidade de 

trabalhar com timbres instrumentais diversos. Através do trabalho com uma instrumentação 

incluindo baixo elétrico, bateria, piano, guitarra ou violão, marimba no revezamento de solos 

com a trompa, e ainda outros instrumentos de percussão, esses podem acrescentar muito na 

experiência auditiva do trompista, se consideramos que o mesmo estará trabalhando em 

conjunto com instrumentos de timbres e possibilidades técnicas diversas, onde contará ainda



67 
 

com a troca de experiências vivida pelos músicos que naturalmente se inserem em meios 

característicos. 

Evidencio o período da minha graduação, onde tive a oportunidade de me inserir em 

meios artísticos diferentes do convencional, me levando assim a realizar todos os recitais com 

forte influência da música brasileira, bem como de outros gêneros como o jazz, inclusive com 

a participação do grupo de trompas. É com esse intuito que Feitosa (2018) pode colaborar 

com sua fala: “[...] é muito importante que o instrumentista tenha um maior leque de 

possibilidades quanto á pratica, revelando que a trompa pode estar inserida nos ambientes 

de música popular de maneira destacada [...]”. Esse apontamento da fala de Feitosa (2018) 

está na mesma direção de Green (2001), pois a autora explicita que a prática da música 

popular desenvolve-se a partir da vivência em contextos diversos onde acontece o fenômeno, 

dessa maneira a experiência em outros meios me forneceu habilidades que não estão previstas 

nos métodos tradicionais e a troca de informações com músicos que tiveram o aprendizado de 

seus instrumentos de maneira informal, pôde acrescentar na minha formação no que concerne 

também ao olhar crítico da minha própria prática. 

 
5.3.2 Articulação 

 

Sabe-se através da prática a qual tive com gêneros diversos da música brasileira 

popular, especialmente o frevo, que tem em sua constituição técnica o virtuosismo devido ao 

ritmo comumente mais rápido, que a digitação é um aspecto técnico evidente nesse gênero, 

por exemplo, e que através dos dados coletados, os alunos evidenciaram esse ponto de 

maneira enfática. 

Tratando de aspectos técnico-instrumentais, questões a respeito de articulação são 

evidenciadas pela literatura especifica, contento métodos consolidados no ensino de outras 

técnicas, mas especialmente essa, dentro desse ponto. No suporte da literatura específica, 

encontra-se Maxime-Alphonse, método bastante difundido no estudo da técnica da trompa. 

Sabendo que essa é uma questão muito particular, se considerarmos os vários tipos de 

gêneros presentes no Brasil, já é possível encontrar materiais que abordem aspectos da música 

brasileira com uma forma mais acessível, acerca desse aspecto, discutiremos mais adiante. 

Trazendo para análise dos questionários, evidenciei que a articulação é um aspecto técnico 

que está perceptível nessa prática para 100% das respostas e avaliando as entrevistas, sabendo 

que elas proporcionam uma maior liberdade para o entrevistado, 90% assinalaram que a 

articulação é um aspecto técnico bastante evidente na música brasileira popular, 

principalmente quando em interpretação de gêneros como o frevo. Complementando, nos
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afirma o entrevistado de classificação “e” (2018), em suas palavras “[...] Pelo menos para 

trompa, a questão mais evidente são passagens rápidas, eu particularmente sinto falta disso 

nos métodos tradicionais. O frevo é algo que força bastante essas questões de passagens 

rápidas. [...]”. 

Ainda nesse sentido, complementa o entrevistado de classificação “f” (2018), 

afirmando que: [...] “Articulação dentro da linguagem da música popular é algo bem 

complexo. Fraseado também, inclusive quando se trata da comparação com o repertório 

tradicional do instrumento” [...]. 

Feitosa (2018) evidencia esse aspecto como sendo abordado de maneira corriqueira na 

música brasileira e posteriormente aponta soluções para esse estudo, em suas palavras [...] 

“Articulação atrelada à acentuação” [...]. Feitosa (2018) acrescenta ainda que por mais que 

se contemple a articulação nos métodos tradicionais, ela, porém aparece de maneira distinta 

em gêneros brasileiros. Evidenciada essa dificuldade no aluno, intentando solucionar o 

problema Feitosa (2018) aponta: [...] “O grupo de trompas, que é uma prática permanente, 

oferece a oportunidade de trabalhar os aspectos técnicos inerentes a música popular de 

maneira mais efetiva” [...]. 

Além das considerações feitas acima, observa-se especialmente em gêneros brasileiros 

como o frevo, a trompa apresentar certa dificuldade quanto à articulação e acentuações. Esses 

pontos foram averiguados através dos questionários e entrevistas realizadas, sendo possível 

entender que esse aspecto técnico foi evidenciado por todos os alunos e inclusive pelo 

professor entrevistado, revelando que os métodos tradicionais não contemplam de maneira 

satisfatória aspectos inerentes a nova abordagem. Contribuindo acrescenta o entrevistado “g” 

(2018): 

 

[...] “Um dos principais aspectos que são mais incompletos nos métodos 

tradicionais e que nos força a aprender na música popular é as diferentes 
formas de articulações usadas na música popular, visto que cada gênero da 

música popular tem uma forma especifica de ser tocada. É preciso levar em 

consideração que por não fazer parte da cultura dos métodos europeus, 

esses tipos de aspectos ficarão de certa forma carente, daí a importância de 
um método especificamente para trompa” [...]. (ENTREVISTADO G, 2018) 

 
No tocante a esse aspecto, é possível complementar que a articulação aparece de 

diferentes formas nos gêneros interpretados especialmente na MBP e que se torna necessário 

um cuidado com esse ponto, sabendo que a própria construção do instrumento não possibilita 

uma projeção sonora direcionada ao público, mas estando sua campana voltada para a 

retaguarda do instrumentista essa pode desfavorecer a compreensão de determinadas
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articulações. Essa por sua vez torna-se uma problemática a ser refletida. Considerando esse 

enfoque que não é discutido teoricamente, é possível encontrar soluções se considerarmos: o 

gênero, o andamento, a tessitura tocada, um possível solo ou estando o grupo em tutti, e até 

mesmo a dinâmica. Especialmente em gêneros que exigem maior velocidade do 

instrumentista, as soluções encontradas muitas vezes se baseiam no uso de dinâmicas que se 

intercalam entre p e mf, nas quais possibilitarão um domínio maior do fraseado sem que o 

músico se preocupe com volume sonoro e sim com a fluência da frase tocada, optando 

também por enfatizar pontos na mudança de articulação. Se considerarmos gêneros como o 

choro e em particular os de andamento mais lento, que tem tradicionalmente em sua 

interpretação instrumentos como o clarinete, trombone, sax e cavaquinho, é possível destacar 

que nesse ponto a trompa necessita enfatizar muito mais as articulações de notas separadas 

para que assim esteja claro o que se toca. 

Fica evidente com base no que se pode somar da minha experiência, que por não 

serem tratados em métodos tradicionais, esses aspectos são evidenciados a partir da prática do 

instrumentista, sendo primordial sua participação em grupos que abordem gêneros diversos, 

possibilitando assim uma maior vivência no que concerne a aspectos inerentes da 

interpretação da trompa nesses gêneros. 

Como descrito anteriormente, já é possível observar que métodos que trabalham os 

aspectos concernentes à música brasileira popular para trompa, já chegam às salas de aula, 

sendo esses importantes ferramentas na complementação do estudo diário do aluno. Nesse 

sentido, Fonseca (2012) nos oferece um primoroso trabalho que comtempla os vários gêneros 

brasileiros e seus aspectos interpretativos. A dissertação é guia de vinte estudos característicos 

para trompa de Fernando Morais, onde o autor trás uma análise dos aspectos harmônicos, 

melódicos e rítmicos de cada estudo. A partir desse trabalho, o autor une os vinte estudos em 

um método nomeado por: Vinte Estudos Característicos para Trompa de Fernando Morais. 

Nesse método é possível observar o cuidado que o autor mantém com todos os aspectos da 

música brasileira, especialmente a articulação. No inicio de cada exercício é apresentado 

direcionamentos específico, tais como a marcação metronômica, acentos e a dedicatória de 

cada exercício. 

 
5.3.3 Liberdade interpretativa 

 

No ponto em destaque, foi evidenciada a partir da prática da música brasileira popular 

a possibilidade de desenvolvimento maior da interpretação. Essa temática foi escolhida 

posteriormente a articulação, visto que parte dos entrevistados atrelaram articulação à
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interpretação, sendo ela um ponto que define a própria questão interpretativa. Para um 

enriquecimento do objeto avaliado, acrescenta o entrevistado “f” (2018): “[...] A liberdade de 

expressão fica bem evidente, a música popular nos permite estar mais livres para a 

interpretação. Na música erudita existe um limitador que seria a partitura, porem na música 

popular você fica mais livre [...]”. 

Em correlação direta com que foi explicitado por “f” (2018), “c” (2018) menciona que 

com esse contato ele tem a possibilidade de estar mais livre com a interpretação, existindo a 

possibilidade de unir momentos de interpretação a um aspecto improvisatório, que por sua vez 

a partitura não se torna um limitador, mas sim um guia, possibilitando ao interprete criar 

caminhos. Em suas palavras, o entrevistado “c” (2018) diz que: “[...] A música popular nos 

permite maior liberdade de interpretação, assim também como o improviso. A partitura não 

nos limita [...]”. 

O professor Feitosa (2018) trabalha determinado aspecto com seus alunos a partir do 

próprio repertório, em suas palavras: “[...] A principal ferramenta acaba se tornando o 

próprio repertório, o que leva a ser um trabalho em sua maior parte prático” [...]. Analisado 

os depoimentos dos alunos em conjunto com as palavras do professor, é possível averiguar 

que a prática do grupo possibilita que determinados aspectos que não estão presentes nas 

literaturas sejam evidenciados com o próprio repertório, despertando assim no ponto 

destacado a própria identidade interpretativa. 

No contato com a música popular, Green (2001) aponta que algumas habilidades são 

desenvolvidas naturalmente a partir dessa prática, evidenciando o tocar de ouvido, improvisar 

e arranjar. Pude constatar que nessa vivencia além dos pontos apontados pela autora, foi 

possível ampliar as minhas possibilidades criativas, na intenção de inovar a prática e o ensino. 

Dessa maneira Feitosa (2018) orienta: “[...] Considerar o gosto do aluno naquilo que irá 

tocar é um fator que estimula a criatividade, o próprio ato de estimular o aluno a pensar já se 

torna um fator que despertará a sua criatividade [...]”. Considerar o gosto musical, bem 

como as influências que cercam o aluno, é essencial para o desenvolvimento de novas 

habilidades. É possível construir a identidade musical e interpretativa do próprio aluno, bem 

como suas concepções e maturidade com o próprio instrumento, não estipulando um padrão a 

ser seguido e sim o tornando independente musicalmente.
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5.3.4 Improvisação 

A improvisação é parte constituinte da música popular e uma das principais 

características dela (GREEN, 2001). Conceitualmente, Green (2001) explicita que a prática da 

improvisação vem acompanhada de uma série de outras atividades como o tocar de ouvido e a 

composição, e que por sua vez elas constituem o que a autora classifica como “prática 

informal”. É possível observar através dos dados coletados que a improvisação está unida 

através da mesma prática à criatividade e que esta por sua vez é contemplada na prática do 

grupo, nos possibilitando relacionar o valor dela aos autores que trabalham com a criatividade 

para a promoção de novas habilidades. Esse ponto é evidenciado por Leão (2016, p.16): “[...] 

Cabe ao professor de música entender que seus alunos têm habilidades cognitivas que devem 

ser desenvolvidas a partir de oportunidades de vivencias e metodologias criativas em sala de 

aula [...]”. 

Ao avaliar os métodos tradicionais utilizados no ensino da trompa, é possível encontrar 

uma defasagem no aspecto anteriormente mencionado. Nessa direção foi feita uma importante 

comparação bastante significativa a esse assunto, relacionando algumas abordagens dos 

métodos tradicionais com a prática da música popular, a saber, na fala do entrevistado “f” 

(2018): “[...] Uma coisa muito evidente é o improviso, os métodos tradicionais não 

contemplam o estudo do improviso [...]”. Pode-se citar ainda a contribuição do entrevistado 

“e” (2018): “[...] Eu vejo que a música popular, principalmente as músicas de Duda nos força 

a prezar pela interpretação ou a questão do improviso [...]”. 

Para a resolução dessa problemática, o professor Feitosa (2018) desenvolve meios para 

que esse aspecto seja trabalhado com seus alunos, considerando que não se tem métodos 

específicos para trompa nesse sentido, o professor adapta materiais de outros instrumentos. 

Observa-se em suas palavras: 

 

[...] Paralelo a isso, quando se trata do trabalho com a improvisação, 

utiliza-se materiais de cunho mais geral, como improvisação para todos os 

instrumentos de Nelson Faria, unindo com trabalhos mais voltados para o 

jazz, como os métodos de Jamey Aebersold, e o vocabulário do choro de 
Mario Sève, quando em trabalhos especificamente com o chorinho [...]. 

(FEITOSA, 2018) 

 
Ainda que não se tenha materiais específicos para o desenvolvimento dessa habilidade 

para trompa, é possível se trabalhar para o desenvolvimento dessa competência, mesmo que 

de forma inicial. A improvisação torna-se nessa direção muito mais que um estudo teórico,
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mas algo que está ligado a prática do instrumentista de maneira intrínseca, sentir o que está 

sendo tocando e ter uma compreensão técnica é primordial ao improvisador. O contato que o 

trompista tem dentro desse âmbito é recente até mesmo em suas referências auditivas, uma 

vez que o mesmo tem em sua cultura a familiaridade e influência aural cercada pela música de 

concerto. Com essa consideração, um trabalho que leve o músico trompista a despertar 

auditivamente para a apreciação de gêneros como o jazz, bem como outros que tem a 

improvisação como prática marcante, torna-se essencial para sua identidade dentro da música 

popular e da música brasileira popular. 

Observados e comparado os dados coletados com as literaturas estudadas, é possível 

constatar que a prática improvisatória é de grande relevância dentro da nova abordagem e que 

essa por sua vez está inclusa dentro da prática do grupo, bem como na didática utilizada pelo 

professor. Os benefícios trazidos por ela são observáveis no sentido de que trabalha também 

com a criatividade e esses são constatados pelos próprios alunos. Sabendo que os métodos 

que trabalham o improviso especificamente para trompa são inexistentes, o professor 

desenvolve adaptações de outros materiais, tais como os citados anteriormente. 

 
5.3.5 Digitação 

 

Outro aspecto que foi possível evidenciar através das entrevistas e relacionando com a 

literatura estudada, foi a digitação. Esse ponto é marcante em gêneros especificamente como o 

frevo, que requer do instrumentista precisão nas notas a serem digitadas devido ao andamento. 

Constata-se através da análise das entrevistas que muitos dos repertórios contêm passagens 

rápidas e que consequentemente dificultam a digitação. Esse aspecto é evidenciado em muitos 

dos entrevistados. Exemplifica o entrevistado “a” (2018): “[...] O aspecto que tenho mais 

dificuldade é digitação, agilidade [...]”. Esse aspecto é ainda relacionado com a articulação 

como mencionado pelo entrevistado “d” (2018): “[...] A questão de digitação é um aspecto 

bem evidente, coisas mais rápidas, e ainda tem a articulação que pode dificultar [...]”. 

Se tratando de gêneros que envolvem passagens rápidas e que consequentemente 

influenciarão diretamente na digitação, complementa o entrevistado “e” (2018), em suas 

palavras: [...] “Pelo menos para trompa, a questão mais evidente são passagens rápidas, eu 

particularmente sinto falta disso nos métodos tradicionais, o frevo é algo que força bastante 

essas questões de passagens rápidas” [...]. Complementa nesse sentido o entrevistado “g” 

(2018), afirmando que o principal aspecto técnico trabalhado por gêneros como o chorinho é o 

dedilhado e a flexibilidade. Pude evidenciar uma importante referência utilizada nesse
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estudo, o método “I Like to Practice Scales” do trompista Ricardo Matosinhos é  de 

importante uso devido sua fácil abordagem metodológica e coerência na aplicação. 

Analisados os depoimentos dos alunos e relacionando-os com minha prática, bem 

como o trabalho que o professor executa com o grupo, é possível relatar algumas formas de 

solucionar o problema, a saber: o estudo prévio de trechos mais difíceis contendo passagens 

rápidas deve ser feito antecipando o contato com o instrumento; o estudo lento pode ajudar a 

identificar os pontos mais críticos e assim é possível trabalhar de maneira focada; os estudos 

dos intervalos podem ajudar a memorizar a digitação; e por fim, uma análise auditiva focando 

em pontos de mudanças de tonalidade pode auxiliar no entendimento harmônico da peça. 

Algumas dessas questões são evidenciadas a partir da entrevista com “g” (2018), mostrando 

que a partir do contato com alguns gêneros o mesmo tem a consciência desse tipo de estudo 

para a resolução de problemas, cita-se o mesmo: 

 

[...] Eu costumo estudar de forma mais lenta, mas gosto de me desafiar 
estudando no tempo, ou até mais rápido, para que assim eu possa trabalhar 

a leitura primeira vista. Outra forma de estudo da música popular, por não 

ter tantas referências, eu costumo ouvir a mesma peça, porem com a 
interpretação de instrumentos variados; como o clarinete, que é mais 

utilizado nos chorinhos, por exemplo. Outras interpretações são importantes 

para construir novas ideias interpretativas. [...] (ENTREVISTADO G, 
2018). 

 
Observado a questão apresentada, é possível constatar que os métodos 

tradicionalmente utilizados para o aprendizado da digitação na trompa, não vem devidamente 

preparados para as demandas de alguns repertórios, fazendo com que professores e alunos 

busquem novas formas de aperfeiçoar estudos de determinadas passagens técnicas. 

 
5.4 O conceito visto a partir da prática: O grupo Trompiguares 

 

No capítulo dois foi abordado o campo conceitual no uso de metodologias coletivas no 

ensino instrumental, considerando essa como ferramenta eficientemente utilizada na 

promoção de motivação nos alunos. Nessa prática é possível uma interação entre o meio e os 

participantes, unindo a isso as habilidades que são compartilhadas e desenvolvidas 

permitindo-os uma experiência mais significativa. Essa abordagem permite ao aluno ainda 

acrescentar ou até mesmo ensinar o colega em alguma demanda técnica especifica, dessa 

maneira acrescenta Tourinho (2007, p.5): “[...] todos trabalham juntos e se ajudam 

mutuamente sob a supervisão do professor, quem sabe mais ensina a quem sabe menos, uma 

clara alusão ao estilo de trabalho colaborativo [...]”. 
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Na compreensão de que o ensino coletivo deve ser de maneira integrada, o professor 

deve prezar pela maleabilidade dos conteúdos ministrados, sabendo que nem todos os alunos 

terão as mesmas facilidades técnicas, mas que o objetivo final deve ser alcançado. Dessa 

maneira podemos acrescentar o trabalho que o grupo Trompiguares vem desempenhando. 

Vejamos a partir do depoimento do entrevistado “g”: “[...] Minha experiência dentro do 

grupo é bem satisfatória, visto que trabalha um repertório que me motiva [...]”. Esse relato 

exemplifica bem alguns dos pontos essenciais na prática coletiva, sendo ainda bem 

complementada por Paiva (2014). 

 

O ensino coletivo de instrumento vem sendo utilizado por vários professores 
como uma maneira de tornar o ensino mais eficaz e instigante, no qual os 

alunos poderão ampliar suas aptidões técnicas no instrumento a partir do 

convívio com os outros colegas, com quem é possível trocar informações, 

tirar dúvidas, gerando uma motivação para que todos participem mais 
ativamente das aulas. (PAIVA, 2014, P.5) 

 
Outro aspecto evidenciado é a sensibilidade para com as particularidades dos alunos, 

essa é fator fundamental para que todos que estejam inseridos nessa atividade se sintam 

motivados e mantenham-se em uma progressão técnica constante. A participação integral do 

professor na observância do grupo é fundamental, para isso depõe o entrevistado “g” (2018): 

“[...] Em questão de aprendizado é muito valido, já que temos dentro do grupo o próprio 

professor e que este está trabalhando cada aspecto técnico e interpretativo presente na 

música popular a cada ensaio [...]”. Sabendo que o grupo trabalha a partir dos 

direcionamentos do professor e que esse por sua vez conhece os aspectos a serem trabalhados 

em cada aluno, considerar as particularidades dos alunos é também uma forma de trabalhar a 

técnica sem obrigá-lo a tocar algo que não goste. 

É possível verificar que aspectos como sonoridade são trabalhados dentro dessa 

prática, como nos aponta o entrevistado “f” (2018) “[...] Eu descobri que alguns aspectos 

como a minha sonoridade melhorou muito [...]”. Dentro das particularidades, Paiva (2014) 

acrescenta que considerar o contexto no qual o aluno está inserido é fundamental para maiores 

conquistas. Sabendo que muitos dos membros do grupo se inserem em práticas diversas, é 

ainda relatado que a partir desse trabalho o entrevistado tem tido maiores benefícios na sua 

performance externa ao grupo, acrescenta o entrevistado “a” (2018): “[...] O grupo tem 

influenciado minha performance em outros grupos que eu toco, a exemplo a banda sinfônica, 

no qual muitos aspectos técnicos referentes a música popular também são vistos da mesma 

forma [...]”. 
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Pode-se citar que na intenção de ampliar as possibilidades interpretativas do grupo, 

bem como a expansão do repertório a ser tocado, o grupo busca muitas vezes a inserção de 

obras que não são originais para o instrumento. Com essa iniciativa, torna-se importante a 

prática de transcrição e adaptação de algumas peças, no intuito de adequá-las as 

possibilidades do grupo. 

Como mencionado anteriormente, adaptações e transcrições são ferramentas utilizadas 

para que melhor sejam abordadas determinadas particularidades dos alunos. No capítulo dois 

foi possível evidenciar o campo conceitual dessa ferramenta, entendendo que a adaptação 

significa a adequação de uma determinada música a um novo contexto (PEREIRA, 2011). No 

contexto no qual estamos inseridos sabe-se que algumas demandas técnicas são trabalhadas 

com a utilização das ferramentas de adaptação e transcrição podendo ser citadas: abordam 

particularidades técnicas dos participantes, timbre, aplicação de solos de acordo com os 

domínios técnicos e objetivos específicos a serem alcançados, revezamentos de solos para 

melhor resistência, e por fim uma provável mudança de tonalidade para que melhor se encaixe 

na tessitura do instrumento. 

Buscando o enriquecimento das informações coletadas, o professor Feitosa (2018) 

acrescenta em suas palavras a respeito dos benefícios que o grupo tem trazido para os 

participantes: “[...] Muitos desenvolveram a habilidade de transcrever e arranjar [...]”. Essas 

habilidades podem ser evidenciadas nos participantes ainda nos primeiros meses de sua 

participação no grupo, onde o mesmo tem a possibilidade de tocar e conhecer a formação do 

grupo, bem como algumas necessidades e particularidades dos colegas, pode também atuar 

nas transcrições, adaptações e arranjos. 

Para que melhor execute a tarefa, o uso de equipamentos tecnológicos é fundamental 

para aperfeiçoar o trabalho, sendo possível com a utilização de software na produção de novas 

possibilidades para o grupo. Nesse sentido acrescenta Feitosa (2018): “[...] Cito ainda a 

utilização de software para a edição de partituras, elaboração de arranjos e transcrições. 

Estimulam ainda a criatividade, assim como o despertar para o campo da composição [...]”. 

Considerando que não temos métodos específicos no estudo dos gêneros trabalhados no 

grupo, essas ferramentas podem auxiliar nesse sentido, como aponta Feitosa (2018): “[...] 

Considerando que ainda não temos métodos, uma solução para essa problemática é a prática 

da transcrição e do arranjo, mesmo que seja algo simples ou apenas uma harmonização, ou 

adaptação [...]”. 

Com a prática do grupo, alunos que são advindos de dois importantes contextos 

musicais como bandas e igrejas têm a possibilidade de uma amplitude maior em sua formação
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e que nesse sentido aspectos técnico-interpretativos são evidenciados a partir dessa prática. 

Considerando essa abordagem de maneira mais ampla, foi salientado que o grupo tem 

auxiliado técnica e performaticamente os alunos na prática com outros grupos musicais, 

possibilitando assim também sua inserção em outros contextos musicais. No tocante a essa 

nova abordagem, o contato com o grupo oportuniza ao indivíduo uma melhor compreensão do 

fazer artístico levando-o além da prática instrumental, sendo possível o desenvolvimento de 

novas habilidades. Nessa perspectiva acrescenta Feitosa (2018): “[...] Partir para uma 

relação além daquilo que se toca é fundamental [...]”. É possível averiguar que as práticas 

que expandem o ensino e compreendem as novas demandas curriculares e profissionais, 

levando em consideração fatores diversos, estão presentes na prática do grupo e que por sua 

vez entram em acordo com os autores anteriormente referenciados. 

 
5.5 Considerações finais 

 

Apresentados os dados e relacionando-os com as literaturas estudadas, foi possível 

observar que baseado no problema levantado na pesquisa chegou-se as conclusões 

apresentadas neste capítulo. Com as questões abordadas, foi possível levantar problemáticas 

que deram suporte a reflexões a respeito da pratica da música brasileira popular, bem como as 

particularidades, desafios e ganhos com essas práticas. É valido salientar que a dissertação 

pôde contemplar as particularidades da música brasileira popular, bem como seus aspectos 

mais universais e os desafios no que concerne a sua prática/ensino na trompa. 

É possível verificar materiais utilizados para o trabalho com essa nova abordagem 

(MORAIS, 2011; FARIA, 1991; SÉVE, 1999). Ainda que não sejam especificamente para a 

trompa é possível contar com as adaptações feitas por Feitosa (2018) para que assim se 

adequem a essa proposta. Os métodos citados são de cunho mais geral, sendo possível 

contemplar aspectos como improvisação, noções harmônicas, alguns gêneros brasileiros e 

seus aspectos técnicos, como é o caso do método de Morais (2011). Considerando que não se 

dispõe de métodos que trabalhem questões específicas para a trompa, as adaptações dos 

métodos de outros instrumentos ou mesmo com abordagem mais geral são utilizados. É 

importante mencionar também que os métodos tradicionais são utilizados, porém com as 

devidas adaptações a serem feitas. 

No tocante aos materiais que abordam questões da música brasileira popular para 

trompa, Fonseca (2012-2013) é imprescindível no quadro referencial desse estudo, visto que 

aborda de maneira simples e com riqueza de detalhes os vários aspectos inerentes ao estudo
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da música brasileira e ainda oferece ao aluno uma possibilidade de ampliação de repertório 

através do método. 

Ainda a respeito de ferramentas no trabalho com a música brasileira popular, 

evidenciou-se que o grupo de trompa é imprescindível na complementação da formação dos 

alunos, auxiliando no desenvolvimento de habilidades múltiplas, assim como ficou claro a 

partir das entrevistas e questionários aplicados. Salienta ainda que o trabalho do grupo está 

inserido como prática coletiva, assim como apontado pelas literaturas estudadas, e que seus 

benefícios são revelados com o estímulo dos alunos em desenvolver pesquisas, recitais, 

aplicação em aulas, e participação em grupos característicos. 

Reforço que as discussões apresentadas são de cunho colaborativo e tem a pretensão 

de somar ás práticas já existentes, buscando tão somente a ampliação dos saberes e a abertura 

de novas possibilidades para o instrumentista, na consciência que nenhum dos pontos 

abordados no trabalho é estático em sua aplicação, apenas problematizam com vista à 

melhoria. 
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6 CONCLUSÃO 

 
A partir da pesquisa realizada e das averiguações feitas acerca dos rumos atuais do 

ensino de instrumento, é possível verificar, assim como foi apresentado no capítulo um, que 

na medida em que se reformulam as grades curriculares dos cursos de graduação e o 

surgimento dos cursos de pós-graduação, é possível ver um interesse dos alunos pela área da 

pesquisa. Esse interesse é de maneira positiva, na medida em que desperta olhares para novas 

temáticas e consequentemente novas discussões no âmbito acadêmico. 

Essas temáticas por sua vez estão indo em direção aos campos de atuação profissional 

do músico, especialmente dos que se tratam essa pesquisa, no caso os trompistas. Nas 

verificações feitas, bem como minha própria vivência, é possível constatar que os campos de 

atuação profissional do trompista estão basicamente ligados a orquestras, a música de 

concerto ou bandas militares, e que nesse sentido influenciam toda a forma de tocar e ensinar 

o instrumento. Foi possível constatar que grande parte do repertório, assim como os métodos 

utilizados, é pensada nessa atuação. 

A começar da minha própria formação e das constatações feitas durante a pesquisa, 

pude averiguar que a realidade da prática e o ensino da trompa vêm tomando uma direção 

principalmente em abordagens com a música brasileira. Essa nova perspectiva é também fruto 

de novas pesquisas na área de performance, no sentido de que os músicos buscam novos 

leques interpretativos ou até mesmo novas abordagens pedagógicas em seus instrumentos. 

Através da nova abordagem proposta, na presente dissertação foi possível esclarecer 

caracteres importantes da introdução da música popular inicialmente para os instrumentos 

musicais, bem como os métodos utilizados e posteriormente dar  ênfase nas particularidades 

da trompa. Tendo em vista toda a coleta de informações que nortearam o entendimento acerca 

de música popular, foi imprescindível compreender inicialmente que vai muito além de um 

termo, nesse sentido é necessária toda a consideração para que seja incluída no âmbito 

acadêmico. 

O estudo mostrou através das literaturas estudadas, que o ensino da música popular, de 

maneira geral pouco tem abordado questões especificas sobre a atuação da trompa nesse 

contexto. Ainda que sendo poucas as pesquisas nesse sentido, elas por sua vez têm 

contribuído na investigação e novas problemáticas acerca de questões relevantes. De maneira 

inicial, a inserção da música popular na academia tem sido importante para que cada vez mais 

a atuação profissional do músico seja mais abrangente. 
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No campo da música brasileira popular, refletir em uma proposição legitimamente 

regularizada e sistematizada, compreendendo toda uma grade curricular e conteúdo a ser 

ministrado, acarreta na consideração de toda uma diversidade que a música brasileira popular 

contém. É factível mencionar nesse momento que, toda formação acadêmica para 

instrumentos de metal, de maneira geral está voltada para a música clássica ou a música de 

concerto, que exerce forte influência não só na maneira de ensinar, mas como tocar. Toda a 

influência da música erudita desempenha forte contraponto no que se refere a 

institucionalização da música popular, que em muitas vezes é tradada de maneira superficial. 

Essa realidade vem aos poucos sendo transformada, a partir das mudanças feitas nas grades 

curriculares e até mesmo o crescente número de cursos de pós-graduação, como foi apontado 

no capitulo um, aonde os alunos vêm se envolvendo cada vez mais com a pesquisa. Nessa 

direção, como mostrou a pesquisa, através das problematizações discutidas já é possível ver 

uma redefiniçao nas abordagens metodológicas com o passar dos anos, fato esse que insere 

cada vez mais a música brasileira popular no cenário acadêmico. 

Através das constatações feitas, é possível observar que para um avanço efetivo da 

área de performance, é preciso um empenho de parte dos integrantes da área, no sentido de 

avançar em pesquisas que tragam cada vez mais abordagens como a descrita na presente 

dissertação, sabendo que essa é de maneira significativa aos discentes, visto que lhes oferta 

oportunidades técnico interpretativas mais abrangentes. Dentre outras observações feitas, é 

possível ainda mencionar a necessidade de traçar meios para constituir uma 

institucionalização da música popular que contemple todas as questões que a ela são  

inerentes. 

Especificamente no universo da trompa, é possível constatar que através das 

verificações feitas, grande parte dos trabalhos nacionais têm se dedicado a catalogação de 

repertório, história do instrumento e análises de peças, porém, já é possível observar trabalhos 

que têm o cuidado de abordar aspectos da música brasileira popular dentro da realidade da 

trompa, sendo esse os Vinte estudos característicos brasileiros para trompa, de Fonseca 

(2013). No cenário internacional, como nos aponta Feitosa (2016) os trabalhos estão no 

âmbito dos periódicos regularmente desde os anos de 1970. É possível observar também que, 

dentro das relações de ensino da música erudita e popular, existe um certo conflito quanto a 

algumas questões metodológicas a serem utilizadas no instrumento, quando na verdade os 

métodos tradicionalmente utilizados podem inclusive auxiliar no estudo da música popular, 

assim como a música popular pode cooperar na relação que se tem com a música erudita. 
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Apontando agora para o cenário acadêmico do universo estudado, observa-se que com 

o passar dos anos a MBP tem se constituído uma prática continua na formação dos alunos da 

classe de trompa da instituição, principalmente aos alunos do curso de bacharelado em trompa 

popular; que agora têm a possibilidade formativa em uma área mais especifica. Nesse sentido, 

é valido mencionar que através dessa nova abordagem, todo direcionamento pedagógico é 

voltado para o aprendizado da música popular de maneira geral e mais especificamente a 

MBP, ainda que sem materiais específicos para trompa. 

Para tanto, dentro dessa nova perspectiva o desafio de institucionalizar a música 

popular sem uma grande quantidade de métodos específicos, exige uma cautela quantos aos 

materiais a serem utilizados. Através da pesquisa, é possível constatar que a carência de 

material sistemático relacionado ao ensino da MBP para trompa, implica que o professor 

encontre meios, ainda que de maneira improvisada ou utilizando de sua própria experiência 

para assim ministrar os conteúdos previstos. Dentro dos materiais utilizados pelo professor 

Feitosa (2018) na ministração de aspectos concernentes a música brasileira, destacam-se os 

livros “Vocabulário do Choro”, de Mário Sève (1999), e, “A arte da improvisação”, de Nelson 

Faria (1991), Vinte estudos característicos brasileiros para trompa, revisado e editado por 

Fonseca (2013), considerando nesse sentido que foram criados por brasileiros e contemplam 

aspectos harmônicos e rítmicos inerentes a música brasileira. Outro fato importante a ser 

mencionado é a utilização dos métodos tradicionais, bem como da própria experiência do 

professor, onde nesse sentido muitas estratégias para a resolução de problemas são passadas 

de forma oral, característica essa marcante no ensino da música popular, como nos referenciou 

Green (2001). 

Se tratando ainda dessa nova abordagem, foi possível concluir que parte de alguns 

métodos internacionais de música popular para trompa, tratam especificamente de questões 

inerentes ao Jazz, sendo esse gênero o marco inicial para o estudo da improvisação. É 

imprescindível referenciar que assim como foi exposto por Harder (2008), dentro das novas 

perspectivas de ensino, torna-se essencial a consideração das influencias as quais os alunos 

podem trazer para dentro de sala. Essa consideração feita pela autora é primordial quando nos 

referenciamos a música popular, visto que por não ter um aprendizado formal, cada aluno 

trará consigo influencias diversas. 

De maneira conclusiva, por meio das verificações feitas durante a pesquisa, foi 

possível constatar que a dissertação pode contribuir em áreas distintas de todo o campo da 

música, seja em questões metodológicas, performáticas e formativas. Nesse sentido, a música 

brasileira popular vem ampliar as possibilidades profissionais, interpretativas e técnicas do
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aluno em formação e que mesmo diante dos desafios expostos, é possível se fazer adaptações 

para o uso dos materiais disponíveis. Ainda nessa direção vale salientar que a prática da MBP 

pode desenvolver habilidades essenciais na prática musical e que sendo assim pode ser usada 

como importante ferramenta no despertar da motivação. 

A partir das investigações feitas durante toda a pesquisa dentro das bases teóricas, 

literatura especifica, questionários aplicados e das entrevistas feitas buscando um enfoque 

mais especifico dentro dessa nova abordagem, foi possível definir procedimentos vitais que 

sustentam o trabalho metodológico com a música popular, a saber, as ferramentas que 

norteiam a prática da música brasileira popular para trompa: 

 A valorização do trabalho aural – considerando a importância do trabalho aural na 

vivencia com a música brasileira popular, onde em muitos momentos pela não 

utilização de partituras, é necessário um domínio auditivo para a execução de uma 

obra. Nesse sentido o professor Feitosa (2018) orienta a escuta de gravações 

diferentes, estudo de passagens lentas e a inserção em ambientes característicos. 

 Articulação – é possível constatar que a articulação é um aspecto que fica evidente 

dentro da música popular brasileira, se considerar a própria construção do instrumento. 

Nesse sentido, em gêneros como frevo, que por sua dificuldade técnica acaba por 

forçar o instrumentista a se adaptar, o professor Feitosa (2018) orienta a inserção do 

aluno em grupos de trompa que trabalhem gêneros brasileiros, especialmente os de 

dificuldade técnica mais expressiva. 

 Liberdade interpretativa – acerca desse ponto, é possível mencionar que a própria 

música popular já dispõe desse momento de maneira muito natural e que nesse sentido 

o professor Feitosa (2018) oriente a utilizar o próprio repertório como ferramenta no 

trabalho da liberdade interpretativa. 

 Improvisação – como mencionado, a improvisação é parte constituinte da música 

popular (Green, 2001) e uma das principais características dela, para esse aspecto 

trabalham-se materiais de cunho mais geral como os métodos citados no capítulo 

quatro. 

Compreendo que as questões levantadas são imprescindíveis para alavancar o universo 

da trompa, assim como trazer novas possibilidades e questionamentos aos leitores da presente 

dissertação, estimulando-os a envolver-se na exposição de novas problemáticas acerca da 

prática/ensino do instrumento. O levante de novos métodos e possibilidades formativas é uma
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necessidade a ser discutida, principalmente ao considerar a realidade vivida pelos músicos na 

atualidade, e que merece prudência ao ser discutida. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Comunicação, Turismo e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Música 

 
Apêndice A 

 

Questionário 

 

Questionário aplicado com os alunos do curso de Musica-Bacharelado trompa da Escola de 

Musica da UFRN 

 

1) Você considera a inserção da música popular nos diversos cursos de trompa oferecidos na 

Escola de Música da UFRN necessária? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
 

2) Há quantos anos tempo estuda a música popular na Escola de Música da UFRN? 

( ) 6 meses 

( ) 1 ano 

(  ) 1 ano e 6 meses 

( ) 2 anos 

(  ) 2 anos e 6 meses 
( ) 3 anos 

 

3) Você teve alguma experiência com música popular na trompa antes de ingressar na UFRN? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

4) Se a resposta para a pergunta anterior for positiva, onde você teve essa experiência? 

( ) em casa 

(   ) em bares 

( ) em shows 

(  ) na banda de música 

( ) em um projeto 

( ) com um amigo(a) 

(   ) Outro:    
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5) Na sua experiência, quais os principais aspectos técnicos que mais desenvolveu ao estudar 

a música popular no curso (nomear até 4 aspectos)? 

1.   

2.   

3.   

4.   
 

6) Você considera importante a pratica da musica popular no âmbito acadêmico? 

( ) Sim 

( ) Não 
 

7) Se a resposta para a pergunta anterior for positiva, marque os principais aspectos dentre os 

listados abaixo que você considera como importantes nessa perspectiva: 

( ) Desenvolvimento aural 

( ) Desenvolvimento da criatividade 

( ) Desenvolvimento da habilidade de improvisar 

( ) Desenvolvimento da leitura 

( ) Desenvolvimento da percepção rítmica 

( ) Desenvolvimento da percepção harmônica 

( ) Desenvolvimento da produção da sua performance – Organização de músicos, 

preparação de programa, cartaz, etc. 

 

8) Em sua opinião, você considera importante manter o repertório tradicional na sua 

formação? 

( ) Sim 

( ) Não 
 

9) Levando em consideração que a improvisação é comumente utilizada na musica popular; 

essa prática é corrente em seu estudo? 

( ) sim 

( ) não 

 
 

10) Você pretende investir mais tempo na musica popular, quanto ao estudo diário, 

promovendo recitais, etc.? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

11) Em sua opinião, o estudo da musica popular pode acrescentar tecnicamente ao repertório 

tradicional? 

(   ) sim 

(   ) não 
 

12) Por sua experiência com musica popular, você acredita que ela pode trazer ao aluno novas 

habilidades interpretativas? 

(   ) sim 

(   ) não 
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13) Você tem atuado ou já atuou em outros grupos que tocam musica popular fora do 

contexto acadêmico? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

14) Se sim, informe qual gênero era mais representado pelo grupo: 

1.   

2.   

3.   

4.   
 

15) Se já teve alguma experiência em sala de aula, você usou ou usaria a musica popular 

como ferramenta de ensino? 

(   ) sim 

(   ) não
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Comunicação, Turismo e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Música 

 

Apêndice B 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada a ser realizada com o professor de trompa da Escola 

de Musica da UFRN 

 

Nome completo: Radegundis Aranha Tavares Feitosa 

Data de nascimento: 17/11/1988 

 
1) Quais foram suas principais influencias dentro da musica popular e que refletem em 

sua performance e didática dentro dela? 

 

 
2) Em sua concepção, Quais aspectos dentro da MBP são de maior relevância quanto as 

questões técnicas? 

 

 
3) O que você objetiva com a propagação da musica popular na trompa? 

 

 
4) Tendo em vista que ainda estamos em um processo de amadurecimento quanto a 

musica popular, quais são os resultados obtidos até o momento? 

 
5) Tendo em vista que muitas questões referentes a MBP ainda são trabalhadas de forma 

oral, quais são suas ferramentas para trabalhar possíveis problemas técnicos ou interpretativos 

que não estão nos métodos tradicionais? 

 

 

 

 

 
 

6) Como a musica popular tem contribuído em sua forma de ensinar? 
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7) Você utiliza de materiais tecnológicos nas aulas, quais papeis ele exerce na sua 

didática? 

 
8) Tendo em vista que muitos pontos concernentes a musica popular ainda não possuem 

métodos, como você enxerga o papel da criatividade dentro de sua metodologia? 

 

 
9) De uma maneira geral, como a pesquisa tem influenciado sua forma de ensinar? 

 

 
 

10) Qual relação tem a performance com a educação?
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Comunicação, Turismo e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Música 

 

Apêndice C 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada a ser realizada com os alunos do curso de 

Bacharelado-musical trompa da Escola de Musica da UFRN 

 

Nome completo: 

Data de nascimento: 

 
 

1) Como surgiu seu interesse pela musica? 

 
 

2) Como surgiu seu interesse pela trompa? 

 
 

3) Você ouve regularmente música popular? Se sim, que tipo de repertórios? Quais 

obras? 

 

4) Você pratica regularmente a música popular no seu instrumento? Se sim, que tipo 

de repertórios? Quais obras? 

 

5) Quais aspectos técnicos têm sido mais efetivamente trabalhados em sua formação 

na musica popular e como esses aspectos têm sido contemplados? 
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6) Quais aspectos interpretativos têm sido mais efetivamente trabalhados em sua 

formação na musica popular e como esses aspectos têm sido contemplados? 

 

7) Quais aspectos contemplados pela musica popular que não são abordados de maneira 

satisfatória nos métodos tradicionais? 

 

8) Levando em consideração as poucas referências quanto aos métodos de ensino da 

musica popular para trompa, você investiria em uma pesquisa cientifica em favor do 

seu instrumento e sua inserção na musica popular? 

 

9) Considerando que o Grupo Trompiguares trabalha regularmente com música brasileira 

popular, como foi sua experiência no grupo e quão melhor tem sido sua performance a 

partir do contato com o repertorio vivenciado? 

 

10) Em sua visão, por que a inserção da musica popular pode desempenhar um papel 

importante na formação do trompista? 

 

11) O que não foi perguntado e você desejaria complementar com suas palavras?
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Comunicação, Turismo e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Música 

 
Apêndice D 

 
 

Carta de Agradecimento 

 

Prezado Professor, Agradeço o seu apoio, empenho e disponibilidade em participar da 

minha pesquisa de mestrado, intitulada “A trompa e a Musica Brasileira Popular na Escola 

de Musica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”. Certamente as suas 

contribuições serão fundamentais para a realização do trabalho. Reitero o meu 

compromisso com a veracidade das informações a mim confiadas e me comprometo a 

analisar os seus depoimentos de forma ética e profissional, solicitando a sua autorização 

prévia para a utilização de qualquer informação. 

 

 

 

 

Natal, 07 de maio de 2018 
 

 

 
 
 

Andre Rodrigues de Lima da Cunha
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Comunicação, Turismo e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Música 

 

 
Apêndice E 

 
 

Termo de Consentimento 

 

 
Como professor da Universidade xxxxx xxxxx xxxxx, disponho-me voluntariamente a 

participar da pesquisa desenvolvida pelo mestrando Andre Rodrigues de Lima da Cunha do 

programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem 

como objetivo verificar como tem sido abordada a música brasileira popular em materiais 

didáticos utilizados para o ensino da trompa, verificando as possibilidades de adequação e 

aplicação desses materiais no ensino da trompa. Assim, autorizo a coleta de dados a partir 

de entrevistas realizadas durante o ano de 2018. O meu nome poderá ser mencionado em 

citações obtidas a partir das entrevistas, desde que seja considerado o preceito fundamental 

da ética na pesquisa, o que implica o fato de que não haverá qualquer juízo de valor sobre 

as minhas falas, depoimentos e análises; 

 
 

Natal, 07 de maio de 2018 
 

 

 

 
 

Prof. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
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