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RESUMO 

 

Esta pesquisa está inserida no âmbito da prática instrumental e do ensino do instrumento. 

Apesar do recente crescimento das práticas interpretativas como campo de estudos, ainda é 

pequeno o número de pesquisas no Brasil ao se considerar especialmente instrumentos de 

orquestra como a trompa, objeto de estudo deste trabalho. Nessa direção, esta dissertação tem 

como objetivo geral analisar características e apontar direcionamentos técnico-interpretativos 

e pedagógicos em quatro obras para trompa, compostas por Marcílio Onofre e J. Orlando 

Alves, assim como verificar quais as possibilidades de abordagens didáticas para esses 

materiais. Através de pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas semiestruturadas com 

os compositores das obras, foram coletadas informações que foram fundamentais para o 

desenvolvimento da pesquisa. Os resultados alcançados mostram elementos importantes 

acerca da inserção da trompa nas obras dos compositores citados, suas técnicas e busca por 

direcionamentos na execução do som nesse tipo de repertório, presente em obras compostas 

no século XXI. A partir deste trabalho foi possível identificar no material estudado 

possibilidades de uso dos exercícios que pretendem superar as dificuldades técnico-

interpretativas encontradas nas obras, bem como traçar direções didáticas para o preparo desse 

tipo de repertório e também no desenvolvimento da obra - Caminho Anacoluto IV – De 

Profundis de Onofre. Sobre essa composição, ocorreram diversos encontros com o 

compositor para a construção da obra que foi dedicada para este trabalho, havendo 

colaboração entre compositor/intérprete, o que favoreceu o conhecimento de algumas técnicas 

estendidas possíveis de serem executadas na trompa.  

  

  

Palavras-chave: Práticas interpretativas. Ensino de instrumento. Repertório brasileiro dos 

séculos XX e XXI. Marcílio Onofre e José Orlando Alves.  Trompa. 

  



ABSTRACT 

 

This research contemplates instrumental practices and teaching of the Horn. Despite of the 

recent growth of Performance as a research field, the number of publication related to this 

universe in Brazil is still small considering especially orchestral instruments such the Horn. 

This thesis has the general objective of analyzing characteristics and identifies technical-

interpretative and pedagogical directions in four works for horn, composed by Marcílio 

Onofre and J. Orlando Alves, as well as to verify the possibilities of didactic approaches for 

these materials. Through bibliographic research, documentary research and semi structured 

interviews with these composers, information was collected that were fundamental for the 

development of this study. The results show important elements about the insertion of the 

Horn in the compositions of the mentioned composers, their techniques and search for 

directions in the execution of the sound in this type of repertoire, present in works composed 

specially in the 21st century. From this thesis it was identified possibilities of exercises that 

intend to overcome the technical-interpretative difficulties found in these works, as well as to 

indicate didactic directions for the preparation of this type of repertory and also in the 

development of the work “Caminho Anacoluto IV – De Profundis” by Onofre. About this 

composition, there were several meetings with the composer for the construction of the work 

that was dedicated to this research, which made possible to study some Horn extended 

techniques. 

 

Keywords: Performance. Instrumental teaching. Brazilian repertoire of the 20th and 21st 

centuries. Marcílio Onofre and José Orlando Alves. Horn. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A performance musical como campo de estudo tem se desenvolvido 

consideravelmente nos últimos anos, especialmente a partir do crescimento de cursos de Pós-

Graduação e na criação de Associações relacionadas à performance, e, mais especificamente, 

relacionadas à trompa. Entretanto, é relativamente pequeno o número de estudos no cenário 

nacional nesse universo, especialmente se considerarmos a realidade de instrumentos como a 

viola, o fagote e a trompa.  

Os principais conceitos da literatura das práticas interpretativas e do ensino de 

instrumento em um contexto geral, mais próximo da performance, fundamentam este estudo. 

Escolheu-se investigar o assunto que problematiza especificamente a trompa no contexto 

contemporâneo a partir da minha vivência musical, principalmente durante o meu curso de 

graduação, por meio do qual percebi que tais elementos interpretativos dos séculos XX e XXI 

são pouco explorados no cenário nacional em cursos de graduação, e entre os trompistas 

durante suas performances como, por exemplo, a técnica estendida. Em participações em 

festivais, congressos e encontros com trompistas, ainda é possível identificar uma grande 

valorização do repertório tradicional solo/camerístico para trompa e a interpretação de obras 

de compositores como Mozart, Strauss e Beethoven, que fazem parte da história da trompa.  

Atualmente no Brasil são poucos trabalhos relacionados à trompa quando se trata de 

direcionamentos pedagógicos com foco em obras dos séculos XX e XXI e elementos técnico-

interpretativos característicos do repertório de música de concerto composto nesse período. 

Observando-se essa realidade, foi se fortalecendo em mim o sentimento de que ainda há muito 

a ser explorado no universo da trompa no Brasil, especialmente em elementos relacionados à 

música contemporânea. Nessa direção, a seguinte questão tem guiado as minhas reflexões: 

por que em pleno século XXI, no Brasil, o repertório contemporâneo é tão pouco explorado 

entre os trompistas?  

Essa indagação despertou o interesse em adentrar nesse universo de pesquisa na 

música contemporânea, refletindo-se sobre as diversas características e possibilidades de uso 

desses elementos explorados em obras dos compositores do COMPOMUS José Orlando 

Alves e Marcilio Onofre que contemplam a trompa com destaque, apontando-se 

direcionamentos pedagógicos para o ensino desse tipo de técnica/repertório. As obras que 

foram selecionadas para essa pesquisa são: Lamento e Furore (1999) e Inserções V (2010), de 

Orlando Alves; Nocturne I.a (2007) e Caminho Anacoluto IV – De Profundis (2018), de 

Marcílio Onofre. A escolha desses compositores se deu a partir de sua produção do ponto de 
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vista quantitativo e qualitativo relacionado à trompa. Além disso, tenho uma proximidade 

com ambos, o que motivou a ideia de contemplar nessa pesquisa uma nova obra composta 

pelo compositor Marcílio Onofre, desenvolvida e estreada durante a realização desta pesquisa. 

Portanto, considerando o contexto de trabalhos na subárea da performance, nas 

temáticas e na inserção de aspectos técnico-interpretativos característicos dos séculos XX e 

XXI na prática do instrumento no Brasil, elaboramos a seguinte questão de pesquisa: quais as 

principais características técnico-interpretativas do repertório composto para trompa em obras 

dos compositores Orlando Alves e Marcílio Onofre, considerando-se os elementos explorados 

principalmente nos séculos XX e XXI e quais as possibilidades de abordagens didáticas para 

esses materiais?  

Para respondermos a esta questão, delimitamos como objetivos gerais analisar 

características, apontando direcionamentos técnico-interpretativos e pedagógicos em obras 

para trompa compostas pelos compositores Marcílio Onofre e José Orlando Alves e verificar 

quais as possibilidades de abordagens didáticas para esses materiais. A fim de dar andamento 

ao projeto de pesquisa, elencamos os seguintes objetivos específicos: identificar obras escritas 

para trompa pelos referidos compositores; descrever características técnico-interpretativas das 

principais obras escritas para o instrumento por esses compositores; e a partir das 

características técnico-interpretativas das obras apontar perspectivas didáticas para 

desenvolver as técnicas características dessas obras. 

Considerando a temática problematizada, a metodologia escolhida para o 

desenvolvimento dessa pesquisa se enquadra na abordagem qualitativa, por favorecer a 

exploração mais aprofundada de nosso tema. Para tanto, adotamos como procedimento de 

coleta de dados a pesquisa bibliográfica e a documental, as quais se adequam ao propósito 

desse estudo.    

A pesquisa bibliográfica
1
 consistiu em reunir as principais publicações relacionadas 

ao ensino de instrumento, a prática instrumental, a trompa e a aplicação de elementos técnico-

interpretativos característicos dos séculos XX e XXI no instrumento, de diversos autores, para 

trazer o embasamento teórico necessário a respeito dos principais direcionamentos 

relacionados à prática e ao ensino do instrumento.  

A pesquisa documental girou em torno das partituras das obras dos compositores 

estudados, a fim de obter-se informações a respeito das principais características do repertório 

                                                        
1 Um dos grandes obstáculos na realização desta pesquisa foi a escassez de trabalhos para a elaboração da 

revisão bibliográfica. Portanto, foram utilizadas referências que problematizam as temáticas estudadas num 

âmbito mais geral, relacionando-se os elementos comuns discutidos pelos autores nesta pesquisa. 
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para trompa dos séculos XX e XXI, bem como de imagens, fotos, áudios e vídeos de 

interpretações do repertório investigado, para consolidar e entender a estrutura de pensamento 

e escrita dos compositores que aqui serão estudados e os principais desafios que o intérprete 

enfrentará ao tocar essas obras.  

  Em se tratando dos instrumentos de coleta de dados, foi utilizada a entrevista 

semiestruturada com os compositores das obras, possibilitando, a partir das respostas dadas, 

um estudo mais aprofundado acerca do uso de materiais relacionados à técnica expandida, 

bem como uma noção mais ampla das concepções e objetivos dos compositores. Vale 

mencionar que esta etapa teve um cunho exploratório, pois foi feita uma investigação do 

objeto de estudo que possui poucas informações.  

  A partir de então, foi realizada a catalogação, transcrição e análise do material 

coletado, a partir dos seguintes critérios: 1. Categorização dos documentos a partir das obras 

dos compositores que fizeram parte do desenvolvimento desta pesquisa, em semelhança com 

estilo, gênero e nível desejado pelos materiais estudados. 2. Agrupamento dos dados 

coletados: especificando-se os principais elementos técnico- interpretativos e seus 

direcionamentos pedagógicos contemplados por cada material estudado. 3. Análise e 

descrição dos documentos realizadas a partir da literatura específica relacionada a trompa e da 

minha experiência enquanto trompista, propondo um levantamento de conteúdos e métodos 

que são utilizados nas técnicas voltadas para a trompa bem como seu uso para o ensino do 

referido instrumento, buscando-se possibilidades de abordagem para o ensino da trompa 

utilizando a técnica expandida.  

 Este trabalho foi estruturado por esta introdução (na qual se descreve o projeto de 

pesquisa e sua execução), quatro capítulos, considerações finais, referências e os respectivos 

anexos e apêndices.  

 No primeiro capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica no âmbito mais geral e 

específico da trompa, contemplando assuntos que problematizam a performance, colaboração 

do compositor-intérprete, a pesquisa e o ensino de instrumento musical, questão da pesquisa e 

a metodologia do trabalho. No segundo capítulo são expostos os principais conceitos dos 

autores que contemplam essa pesquisa, com uma perspectiva de uma amplitude maior para o 

desenvolvimento da prática instrumental e do ensino de instrumento discutido nesse trabalho. 

Também são apresentados temas que contribuem para o desenvolvimento da prática e o 

ensino da trompa na música brasileira do século XXI. Já no terceiro capítulo é descrito o 

processo de coleta de dados, durante o desenvolvimento deste trabalho, com entrevistas 

semiestruturadas com os compositores, as análises das obras com um caráter informal, bem 
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como as características técnico-interpretativas das obras estudadas, problematizando os 

elementos contextuais existentes nas composições de Marcílio Onofre e Orlando Alves. No 

quarto e último capítulo apresenta-se os resultados dos materiais coletados que foram exibidos 

no terceiro capítulo, bem como as principais possibilidades de aprendizagem e abordagens 

didáticas para os materiais estudados.  

 Já nas considerações finais retoma-se, suscintamente os objetivos da pesquisa, 

apresentando os resultados alcançados sobre a prática instrumental dos sujeitos participantes, 

bem como do ensino de instrumento no âmbito mais geral e específico da trompa.  

 Com esta pesquisa, espera-se contribuir para o desenvolvimento técnico-

interpretativo e apontar direcionamentos para o ensino da trompa voltada para esse tipo de 

repertório
2
, assim como motivar novos intérpretes a pesquisar sobre o instrumento nesse 

contexto da música contemporânea, para que possamos criar uma literatura nacional 

consistente relacionada à trompa.   

 

 

 

 

  

                                                        
2 Vale salientar que outros instrumentos têm explorado o repertório dos séculos XX e XXI de forma mais 

sistemática no Brasil, a exemplo do piano, violoncelo, violino, trombone, entre outros. Também existem obras 

que utilizam a técnica expandida no repertório solo/camerístico de grande importância no cenário internacional. 

Nessa direção, destacam-se obras de György Ligeti (trio para violino, trompa e piano e as Seis Bagatelas para 

quinteto de sopros) e Olivier Messiaen (Appel Interstellaire). 
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2 A TROMPA E A MÚSICA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

 

2.1 Considerações sobre a performance no Brasil 

 

As mais diversas reflexões realizadas por pesquisas e estudos da área de performance 

têm contribuído no sentido de que ainda é notória a escassez de trabalhos relacionados com as 

práticas interpretativas no Brasil, e em particular a trompa. Entretanto, podemos considerar 

que houve um aumento em relação às pesquisas de um modo geral (BORÉM, 2005). A 

expansão e a diversidade desses estudos têm contribuído em várias reflexões, tornando-se 

mais ampla essa temática.  

 Podemos considerar, então, esse aumento em uma medida menor, o que torna 

necessária uma maior colaboração tanto de intérpretes como de professores no sentido de 

pesquisar sobre aspectos relacionados ao instrumento em questão. Considerando a literatura 

específica sobre a trompa, apresento alguns trabalhos recentes: Theoro (2011), Beltrami 

(2011), Feitosa (2013, 2016) e Silva (2017). Esses são alguns autores que apresentam 

perspectivas atuais da pesquisa sobre trompa no Brasil.  

 Com relação à literatura mais geral, destaca-se Borém (2005) e Santiago (2007) 

como alguns dos autores que têm problematizado a performance como campo de estudos. 

Ambos destacam em seus trabalhos (na área de performance que contemplam a pedagogia da 

performance musical) tendências da prática musical, alternativas de metodologias, relatos de 

experiências e apresentam uma relação de trabalhos que se destacaram nessa subárea da 

música.  

 Ao se referir à produção desenvolvida na área, Borém (2005) explica que, no período 

de 1981 a 2001, 51% dos trabalhos defendidos nos cursos de pós-graduação em música foram 

desenvolvidos na área de Performance. Isso mostra que mesmo com a escassez, a pesquisa 

voltada à performance musical teve um crescimento considerável. Borém (2005) ainda afirma 

que:  

A área de Performance Musical ainda é a subárea da música mais carente de 

quadros teóricos de referências específicas ou procedimentos metodológicos 

consolidados. Mas é também a subárea que tem apresentado a maior 

demanda e o maior número de trabalhos defendidos na pós-graduação 

brasileira, ao mesmo tempo em que apresenta uma grande diversidade de 

interfaces de pesquisa, permitindo uma interação significativa dentro e fora 

da área de música. (BORÉM, 2005, p. 14). 
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Borém (2005) explica que no âmbito da pesquisa em performance musical se destacam 

trabalhos que contemplam catálogos de obras, edição crítica e edições de performance, nos 

quais é possível encontrar obras de compositores não conhecidos, ainda manuscritas em 

acervos musicais brasileiros, e trabalhos com perfil interdisciplinar que contemplam temáticas 

presentes nas subáreas: Performance Musical e Análise; Performance Musical e Educação 

Musical; Performance Musical e Musicologia.  

 Santiago (2007) problematiza em seus trabalhos questões relacionadas à performance 

e seu ensino e o universo da pesquisa. Nessa direção, a autora destaca como alguns dos 

principais recursos que provavelmente serão necessários ao músico pesquisador em seu 

trabalho: “[...] organizar o tempo disponível para a realização da pesquisa; manusear, 

sintetizar, sistematizar e revisar as informações; integrar conhecimento de diferentes áreas; 

dialogar, debater, questionar e argumentar; analisar e criticar argumentos propostos por 

outros”. (SANTIAGO, 2007, p. 19). 

 Ainda com relação ao contexto de expansão da pesquisa sobre performance, 

destacam-se os cursos de graduação e pós-graduação em música da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). Criado no ano de 2013, o curso de pós-graduação da 

instituição vem sendo reconhecido por contemplar em uma de suas linhas de pesquisa estudos 

nas práticas interpretativas dos séculos XX e XXI. (SILVA e MORAIS JÚNIOR, 2016). 

 Ao longo dos últimos anos, instrumentistas vêm se envolvendo no universo 

acadêmico e quebrando vários paradigmas na área de música. Esse envolvimento tem 

contribuído no aumento de trabalhos relacionados à performance e no ensino do instrumento, 

já que muitos instrumentistas atuam na área pedagógica. Em se tratando de pesquisas 

relacionadas à trompa, alguns desses pesquisadores/instrumentistas como Ferreira (2009), 

Silva (2012), Augusto (2014), Oliveira Filho (2016), entre outros, tem corroborado com esse 

aumento, preenchendo essa lacuna.  

 Também destaco nesse contexto de expansão a criação de Associações relacionadas à 

performance como a Associação Brasileira de Performance Musical – ABRAPEM – criada 

em 2013, e, mais especificamente relacionada à trompa, a criação da Associação de 

Trompistas do Brasil – ATB – que foi criada em 2013 e teve como um dos idealizadores o 

professor Radegundis Tavares. A associação vem influenciando o universo performático e 

científico de trompistas no Brasil e mais recentemente em alguns países da América Latina. 

Dentre as principais ações que têm influenciado nesse âmbito, podemos destacar a promoção 

de eventos como as várias edições do Encontro Brasileiro de Trompistas e do Encontro 

Latino-Americano de Trompistas, além do 49º Simpósio Internacional de Trompistas sediado 
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na cidade de Natal-RN, em 2017. No caso deste último, vale mencionar que foi a primeira vez 

que o principal evento da International Horn Society aconteceu na América-Latina.  

 Como participante de praticamente todos esses eventos, pude observar uma troca de 

conhecimento intensa entre trompistas brasileiros e de outros países e o quanto esse processo 

influencia no desenvolvimento da área. Também durante os encontros da ATB, percebe-se 

uma grande diversidade de conhecimentos entre os trompistas e os professores. Vale 

mencionar que é notório a ênfase nos repertórios tradicionais e nas metodologias utilizadas na 

performance. No entanto, ao mesmo tempo, nota-se uma grande preocupação entre os alunos, 

profissionais trompistas e os professores durante os encontros à necessidade de buscar novas 

temáticas. Durante os encontros, um dos tópicos que tem recebido bastante atenção é o ensino 

do instrumento no Brasil: características de aprendizagem, como renovar o ensino de 

instrumento no cenário atual, e quais os problemas que vivemos nesse meio como, por 

exemplo, a interação professor e aluno. 

 A partir do cenário apresentado, foi possível identificar que ainda é relativamente 

pequeno o número de estudos na área de performance no Brasil. Nesse sentido, um dos 

grandes desafios na realização desta pesquisa é a escassez de trabalhos para a elaboração da 

revisão de bibliografia. Portanto, serão utilizadas referências que problematizem as temáticas 

estudadas num âmbito mais geral, relacionando elementos comuns discutidos por esses 

trabalhos e esta pesquisa.  

 

 

2.2 A performance 

 
 
 O termo “Performance” tem origem do Latim “formare”, que significa “formar, dar 

forma a, criar” (RODRIGUES, 2012). Nessa direção, há relação com a interpretação musical, 

que é a escolha de possibilidades musicais que, consequentemente, engloba também a prática 

musical, que de uma maneira geral está mais relacionada à execução do instrumento. 

Portanto, a “performance musical” está diretamente conectada ao ato de tocar um instrumento 

ou cantar. Nessa direção, destaca-se a utilização da mente, dos reflexos e o controle dos 

músculos nesse processo. Segundo Rink (2007, p. 26): “é explorar a dinâmica existente entre 

o pensamento intuitivo e o consciente, que caracteriza potencialmente o exercício da análise 

relacionada à performance”.  

 Ainda segundo o referido autor, a análise prescritiva da performance pode ser 

dividida em duas categorias. A primeira relacionada à análise anterior, com base em uma 

performance em particular, e outra relacionada à análise descritiva propriamente dita (com 
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foco no presente) da performance. Buscando-se descobrir novas formas mais eficazes para a 

compreensão da música com o objetivo de uma nova performance mais eficiente, Rink 

destaca que: 

[...] talvez os intérpretes sejam sábios em resistir a qualquer tentativa 

sistemática de correlacionar as descobertas dos métodos de análise rigorosa à 

performance propriamente dita. As demonstrações de unidade entre os 

motivos, por exemplo, podem ser fascinantes no papel, mas, de forma geral, 

são mais facilmente observáveis do que ouvidas; uma ênfase obstinada dada 

a cada detalhe de um motivo seminal numa performance, poderia levar a 

resultados ridículos, mesmo que uma consciência da atividade dos motivos 

dentro de uma determinada peça possa provar-se útil para o intérprete (por 

exemplo, na modelagem da música em termos de timbre e dinâmica. (RINK, 

2007, p. 29). 

 Relacionada às práticas interpretativas está a prática instrumental, que busca a 

possibilidade de melhoria e refinamento do nível de especialização do músico com o intuito 

de identificar as condições procedimentais implícitas nas situações de performance. Segundo 

Santos e Hentschke (2009), o conceito de prática instrumental está correlacionado com 

padrões de condutas que proporcionam uma racionalidade das ações de certas situações que 

resultam em posturas intencionais acerca do assunto em questão. Considerando os diversos 

processos que caracterizam a performance musical, vários temas têm se destacado na 

pesquisa, especialmente questões relacionadas à otimização da prática e do ensino 

instrumental. Nessa direção, Santos e Hentschke destacam que: 

A estratégia pode ser considerada como o processo pessoal de organização e 

operacionalização dos procedimentos aprendidos e criados, pois ela é o 

recurso do pensamento humano que possibilita diferenças pessoais em 

termos qualitativos da prática. (SANTOS e HENTSCHKE, 2009, p. 79).  

 Em relação à prática do instrumento, Hallam (1998) destaca alguns tópicos principais 

nas práticas interpretativas, tais como: o solfejo (possibilitando ao praticante uma melhor 

leitura); uso de afinador e metrônomo; uma pré-análise das obras; ouvir áudios e vídeos de 

outras performances; estudos utilizando andamentos gradualmente acelerados; e entre outras 

estratégias de estudo que o performer pode utilizar, de acordo com suas necessidades. A 

autora explica ainda que durante nossa infância adquirimos algumas habilidades relacionadas 

à performance musical e que ao longo dos anos as mesmas vão se aperfeiçoando (HALLAM, 

1998), de forma tal que ouvir e repetir canções, ritmos e melodias, por exemplo, são 

desenvolvidos durante esse período e influenciam no desenvolvimento cultural da criança. 

Nas palavras da autora:  
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Durante a infância, as crianças normais cantam e tagarelam. Elas podem 

fazer som individual, produzir padrões de sons e até mesmo imitar padrões e 

tons cantados por outros. Alguns especialistas em desenvolvimento infantil 

afirmaram que bebês de até dois meses são capazes de igualar o tom, a 

intensidade e o contorno melódico da música de sua mãe, e que os bebês em 

quatro meses podem igualar a estrutura rítmica também... Em cerca de 

dezoito meses começam a imitar o som de diferentes passos e exploram 

diferentes intervalos. Inventam canções espontâneas e logo começam a 

produzir pequenas seções das canções que ouvem ao seu redor. Este nível de 

progresso continua, embora haja surpreendentes diferenças individuais na 

velocidade com que essas habilidades são adquiridas, mas na idade escolar a 

maioria das crianças não entende o que é uma canção. A extensão de seu 

desenvolvimento musical após este ponto depende de sua cultura, ambiente 

social e familiar imediato, educação e estimulação musical e oportunidades 

que eles recebem. (HALLAM, 1998, p. 31 e 32, tradução minha
3
). 

Nesse sentido, Santiago (2006) cita em seu artigo, a partir das definições de Nilsen (2001), 

que dentre as habilidades de planejamento e consciência do aluno sobre o próprio estudo estão 

à capacidade de definir objetivos e escolher estratégias de estudos bem como a capacidade de 

autoavaliação, autoinstrução e automonitoramento. Nas palavras da autora: “para que seja 

assimilada de forma significativa, tal prática depende da realização de um trabalho sistemático e 

contínuo, através das atividades de tocar de ouvido, improvisação, composição, apreciação musical e 

arranjo”. (SANTIAGO, 2006, p. 60). 

 São vários os fatores que podem influenciar na prática instrumental, desde a 

formação cultural do indivíduo até a metodologia de ensino e aprendizado pelo qual o aluno 

adquiriu o conhecimento e busca desenvolver suas habilidades. De uma forma geral, é muito 

importante na carreira do performer obter um direcionamento de forma objetiva para aprender 

a lidar com problemas que possam surgir durante suas práticas. O professor tem um 

importante papel nesse contexto de orientar e possibilitar que o estudante elabore e siga um 

planejamento na sua prática com o instrumento que engloba desde o estudo diário até a 

performance propriamente dita. 

 

2.3 Relatos de colaboração - compositor/intérprete  

                                                        
3
 “During infancy, normal children sing and babble. They can make individual sound, produced patterns of 

sounds and even imitate patterns and tones sung by others. Some experts on infant development have claimed 

that infants as young as two months are able to match the pitch, loudness and melodic contour of their mother's 

song and that infant at four months can match rhythmic structure as well… At about eighteen months they begin 

to imitable the sound of different pitches and explore different intervals. They invent spontaneous songs, and 

soon begin the produce small sections of the songs that they hear around them. This level of progress continues, 

although there are striking individual differences in the speed with which these skills are acquired, but y school 

age most children understand what a song is. The extent of their musical development after this point depends on 

their culture, immediate social and family environment, education and the musical stimulation and opportunities, 

which they receive”. 
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 Silva (2017) através de sua experiência como trompista e pesquisador, problematiza 

as relações compositor-intérprete, tema que será abordado também nesta pesquisa. Essa 

ligação entre quem compõe e quem interpreta é crucial para a elaboração de vários recursos 

que possam ser realizados no instrumento. O autor teve um trabalho de colaboração com o 

compositor Estércio Marquez Cunha, no qual foi encomendada uma obra para trompa e 

Sixxen (Sixxen é uma série de seis instrumentos de percussão constituído de metal), em busca 

de novos elementos sonoros e o uso de tecnologias como a leitura através de códigos de 

barras bidimensionais, que podem ser lidas pelas câmeras de celulares redimensionadas para a 

internet (SILVA, 2017). Sobre esse tipo de obra, o autor afirma que: 

[...] podemos perceber que atualmente a trompa não está na mira dos 

compositores brasileiros. O não acesso às informações sobre o 

funcionamento do instrumento, seus recursos técnicos e suas possibilidades, 

fazem com que os compositores deixem de escrever para o instrumento. 

(SILVA, 2017, p.2). 

 O autor também faz uma breve abordagem histórica na possível colaboração entre 

compositor-intérprete desde o barroco a exemplos de J. S. Bach e Haydn, afirmando que 

desde essa época as técnicas usadas pelos compositores eram técnicas que tinham o auxílio de 

instrumentistas próximos aos compositores, e que a partir do século XVIII essa colaboração 

foi ganhando mais evidência. Em se tratando do repertório para trompa especificamente, o 

autor destaca que nessa época a técnica usada pelos trompistas, como a técnica da mão direita, 

facilitou para os compositores na escrita e que daí já começava a colaboração compositor-

intérprete. Apesar dessa relação, segundo Silva (2017), os compositores ainda eram 

considerados os principais mentores. No início do século XX, essas relações se 

desenvolveram com mais ênfase e compositores começaram a buscar mais contatos com os 

intérpretes com o intuito de descobrir e entender novas técnicas, sonoridades, timbre e ideias. 

 Presgrave (2016) discorre sobre cinco compositores com o qual trabalhou a fim de 

compartilhar sua vivência entre compositor-intérprete, e relatar a importância desse trabalho 

que é primordial na interpretação das obras e corroborar com os aspectos subjetivos. O autor 

destaca importantes pontos de ideias e pensamentos dos compositores, e a relevância desses 

pontos para as obras, suas ligações com a cultura e com o emocional do compositor: 

Vencer as dificuldades da leitura parece ser o primeiro problema dos 

intérpretes, mas muitas vezes saber de onde veio a ideia ou a inspiração para 

a composição pode solucionar os problemas técnicos de formas diferentes do 

que as proporcionadas pela racionalidade técnica. (PRESGRAVE, p. 59, 

2016). 
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O autor ainda ressalta que “muitas vezes, como intérpretes, fazemos um jogo de tentar 

adivinhar a inspiração do compositor, isso nos ajuda nas nossas tomadas de decisão e também 

nos dá impulso para criar nossas próprias versões da música”. (PRESGRAVE, p. 71, 2016). 

A colaboração entre compositor-intérprete é uma ferramenta crucial para a criação 

das obras. Na colaboração é possível explorar um universo de novos elementos, nos quais o 

compositor desenvolve suas ideias composicionais e o intérprete executa as possíveis técnicas 

e pensamentos do compositor. Nessa perspectiva: 

Entrar no jogo de descoberta dos impulsos criativos dos compositores atuais 

é um grande exercício para os intérpretes. Isso nos deixa mais conectado às 

obras faz-nos criar nossas próprias versões e nos conecta com o público 

também, influencia-nos na forma de tocar qualquer tipo de repertório. 

(PRESGRAVE, p. 72, 2016).   

 Ray (2016) relembra no início de seu artigo e destaca J. Haydn como um dos 

compositores dos séculos passados que colaborou em suas composições com intérpretes. A 

autora defende a importância da colaboração entre compositor-intérprete como uma fonte de 

recursos onde o compositor utiliza o intérprete para expor suas ideias e ter a possibilidade de 

apresentar ao público sua obra. Essa colaboração tem crescido pelo fato de que muitos 

músicos-pesquisadores têm ingressado no universo acadêmico, sendo assim, proporcionando 

essa colaboração, e descobrindo novos elementos possíveis em seus instrumentos através dos 

compositores. 

A ideia de a academia abrigar um músico-pesquisador tem permitido aos 

compositores o desenvolvimento de suas propostas composicionais, bem 

como permitido ao performer inserido na academia experimentar novas 

possibilidades de execução. (RAY, 2016, p. 123). 

 A autora faz uma recordação desde os últimos 60 anos das mudanças que ocorreram 

com relação ao compositor-intérprete. Segundo ela, há 60 anos, muitos dos compositores 

procuravam expressar em suas obras elementos nos quais se identificavam com sua pátria, 

cabendo ao intérprete apenas executar suas obras. Porém, com o passar do tempo, veio a 

música eletrônica, que trouxe inovações nas escritas, permitindo novas descobertas de sons, 

tornando o intérprete uma peça fundamental para os compositores. Ray (2016) afirma que:  

Em meados da década de 1950, inovações na notação permitindo que 

compositores explorassem a grafia de sons não convencionais abriu um 

período extremamente criativo também para a busca de novas possiblidades 

de execução instrumental. (RAY, 2016, p. 125). 
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 Ray (2016) corrobora com uma observação muito importante para esse aspecto, que 

é a relação entre o compositor-intérprete no século XX e XXI. A autora faz uma comparação 

entre esses dois séculos e observa que no século XX o intérprete era tratado mais como um 

“experimentador”, porém no século XXI ele passa a ser não apenas um “experimentador”, e 

sim, a ter uma liberdade em busca de novas técnicas para o seu instrumento. Segundo a 

autora, técnicas-estendidas vêm sendo um elemento bastante usado por compositores que 

acabam se especializando em compor com esses novos elementos, permitindo que seja 

explorado um universo de possibilidades:  

O desenvolvimento de técnicas estendidas e até a criação de novas propostas 

de execução instrumental estão diretamente ligadas à relação próxima de 

compositores especializados em compor e intérpretes especializados em 

executar. (RAY, 2016, p. 128). 

 Nessa direção, destaco Kubala e Tokeshi (2016) que tratam sobre a técnica-estendida 

para violino e viola.  O termo “técnica estendida”, segundo os autores, corresponde às 

técnicas não tradicionais dos instrumentos que são utilizados pelos compositores dos séculos 

XX e XXI à procura de novos sons. Em meados dos séculos XVII e XVIII, esses recursos 

eram encontrados em obras de grandes compositores como Haydn e Beethoven, os quais 

usavam a técnica do “sul ponticello”, que causavam efeitos inesperados. Mesmo assim, para 

os ouvintes não chegava a desviar das notações tradicionais. Uma observação importante dos 

autores encontrada nas obras pesquisadas por eles, é que nem sempre a técnica estendida está 

relacionada ao uso de novos recursos, ela também pode estar relacionada ao uso simultâneo 

desses recursos, segundo os autores: 

[...]esses recursos ocorrem em simultaneidade ou em curto espaço de tempo, 

e quando são associados à complexidade rítmica e a variações constantes de 

dinâmica, requerem, por parte do intérprete, a criação de técnicas 

instrumentais inusitadas. (KUBALA e TOKESHI, 2016, p.189). 

 Por fim, os autores ressaltam a importância de observar os principais fatores que os 

compositores utilizam com relação à sonoridade resultante e na manipulação do material 

sonoro. Já com relação ao performer, os autores realçam a fundamental importância do papel 

do intérprete na execução das obras dos compositores, proporcionando um maior potencial 

estético, sonoro e abrindo caminhos para novas expansões pelo próprio intérprete.  

 

2.4 A pesquisa e o ensino de instrumento musical 
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 O ensino de instrumento, tanto no Brasil como em outros países, por mais que ainda 

seja uma temática com muitos aspectos a serem explorados, tem apresentado um crescimento 

considerável no número de trabalhos publicados sobre o assunto. Harder (2008) apresenta em 

sua pesquisa perspectivas difundidas por outros autores e menciona que no Brasil, apesar do 

esforço de professores de instrumento com a contribuição científica a partir de publicações, 

ainda há escassez de trabalhos que venham aliar o estudo sistemático da performance ao 

estudo de processos pedagógicos a ela relacionados. 

 A partir desse diagnóstico, entendo que ainda é preciso a realização de mais 

trabalhos voltados para o ensino de instrumento. Harder ainda afirma que: 

[há] a necessidade de mais estudos, principalmente realizados por 

profissionais dessa subárea que conheçam a realidade das escolas de música 

no Brasil, bem como de ações que venham a contribuir para que o ensino de 

instrumento se fortaleça a cada dia. (HARDER, 2008, p. 139). 

 Vários autores corroboram com as afirmações de Harder no sentido da necessidade 

de mais trabalhos, a exemplo de Cerqueira (2009) e Feitosa (2013). Nesse sentido, Feitosa 

destaca que:  

Pesquisas relacionadas ao ensino de instrumento têm, cada vez mais, 

ganhado espaço e importância no âmbito da educação musical, contribuindo 

para a reflexão, a crítica e a prática instrumental em diferentes níveis de 

formação [...] os estudos sobre o ensino de instrumento no Brasil, ainda 

incipientes se comparados a outras temáticas do campo da música, têm 

crescido significativamente nos últimos dez anos, tanto na área de educação 

musical quanto no âmbito das práticas interpretativas. (FEITOSA, 2013, p. 

10). 

 Essa perspectiva vem ganhando cada vez mais força a partir de novos trabalhos. Um 

índice que aponta uma perspectiva otimista é que a cada ano há um aumento considerável de 

pesquisadores e profissionais da área, indo à busca de novos conhecimentos e parâmetros 

(FEITOSA, 2013, p. 12). 

 Paralelamente as discussões relacionadas à execução das técnicas, é fundamental 

abordá-las sob um enfoque pedagógico. Considerando essa perspectiva, destaco como 

principais temas explorados no universo do ensino de instrumento alguns direcionamentos 

pedagógicos que irão fazer parte desta pesquisa, de cunho qualitativo, e de grande importância 

para o ensino do instrumento: Hallam (1998) - facilitação da aprendizagem -; Hader (2008) - 

A abordagem PONTES no ensino de instrumento: três estudos de caso -; Feitosa (2013) - O 

ensino de trompa: um estudo dos materiais didáticos utilizados no processo de formação do 
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trompista -; Figueiredo (2014) - Controle ou promoção de autonomia? Questões sobre o estilo 

motivacional do professor e o ensino de instrumento musical. Harder (2003) corrobora com 

afirmações de Alda Oliveira quando aborda quatro blocos de competências do professor de 

instrumento que são:  

Capacidade de oferecer ao aluno uma perspectiva de carreira; Capacitação 

para oferecer parâmetros a seu aluno quanto à aquisição e desenvolvimento 

de habilidades técnicas; Competência em adaptar programas pré-

estabelecidos e construir planejamentos pessoais flexíveis que contemplem 

diferentes aspectos abordados pela Educação Musical, respeitando ainda a 

cultura, valores e gosto do aluno; Conhecimento profundo das discussões 

relacionadas com a interpretação Musical objetivando embasar teoricamente 

suas decisões enquanto professor de instrumento. (HARDER, 2003, p. 37-

38). 

 Considerando essas perspectivas sobre os temas explorados no universo do ensino de 

instrumento (HARDER, 2003), é importante observar a importância fundamental do papel do 

professor de ensino e seus direcionamentos pedagógicos. Nas palavras da autora: 

O professor de instrumento deve ter sempre a consciência de seu papel 

fundamental na formação de novos intérpretes. Sendo assim, é dever do 

mesmo inteirar-se quanto a produções acadêmicas direcionadas à 

interpretação Musical, procurando aplicar os novos conhecimentos as aulas 

ministradas a seus alunos. (HARDER, 2003, p. 38). 

 Considerando os principais direcionamentos relacionados, apresento a seguir três 

trabalhos de cunho qualitativo que abordam assuntos empíricos sobre o ensino de instrumento 

e que são relevantes para este trabalho. O primeiro trabalho analisado é a tese de Rejane 

Harder (2008), no qual a autora problematiza a “abordagem PONTES” (Positividade, 

Observação, Naturalidade, Técnica Pedagógica, Expressividade e Sensibilidade). A autora 

apresenta um estudo de casos com professores que realizam articulações pedagógicas em sala 

de aula e destaca a situação do ensino de instrumento com uma breve abordagem histórica da 

temática no cenário nacional e internacional, explicando que essa ainda é uma temática a ser 

explorada com mais ênfase por novos pesquisadores.  

 Uma questão importante levantada pela autora diz respeito ao ensino-aprendizagem e 

a ideia de que o professor mesmo nos dias de hoje se vê obrigado a ensinar muitas vezes da 

maneira como aprendeu, ao invés de refletir e utilizar perspectivas e materiais didáticos que 

vem se renovando ao longo dos anos. Considerando esse contexto, muitos dos procedimentos 

e perspectivas são escolhidas e utilizadas de maneira intuitiva, e em muitos casos, sem um 

preparo. Através de entrevistas com três professores selecionados pela autora (HARDER, 
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2008), pode-se observar a importância do papel do professor na sala de aula e como cada 

processo realizado pelos os mesmos são importantes para a formação dos alunos. As 

discussões levantadas pela autora problematizam pontes importantes que são relevantes para a 

realização desse trabalho que procura investigar questões relacionadas aos direcionamentos 

pedagógicos. 

  Feitosa (2013) destaca a situação do ensino de instrumento no Brasil e mais 

especificamente da trompa nas Universidades Federais do Nordeste: UFPB, UFRN, UFPE e 

UFBA, onde o autor apresenta e discute a utilização de metodologias, materiais didáticos, 

estratégias e possibilidades pedagógicas em cada instituição a partir da atuação de cada 

professor. O autor ressalta as diversas possibilidades de atuação do trompista no cenário atual, 

especialmente na região Nordeste, a exemplo de grupos de metais populares e grupos de 

choro. Esse trabalho apresenta concepções e práticas educacionais que tem como relação à 

formação instrumental, onde o autor aborda diferentes aspectos caracterizando o planejamento 

e a atuação do professor de instrumento. O autor faz uma abordagem sobre o ensino 

conservatorial de Paris, que teve uma grande influência no Brasil a partir do século XIX. As 

reflexões levantadas por Feitosa em relação à identificação e análise dos materiais didáticos 

utilizados no ensino da trompa nas instituições federais do Nordeste, evidência que são 

necessárias mais pesquisas acerca da temática em questão com o intuito de sistematizar e 

consolidar o ensino da trompa no Brasil. 

 Figueiredo (2014) problematiza em seu artigo a autonomia do professor na sala de 

aula. O autor ressalta que o professor não apenas transmite habilidades técnicas, mas também 

transmite motivação aos alunos proporcionando assim um papel importante na formação dos 

mesmos. O autor discute também a efetividade da aula individual, que pode ser um problema 

quando o professor não demostra interesse na perspectiva do aluno, gerando assim uma 

desmotivação de ambos. Nesse trabalho o autor traz duas características de estilo 

motivacional do professor que são: estilo controlador e estilo promotor de autonomia, onde o 

mesmo ressalta pontos importantes nos estilos onde existem indícios empíricos que alunos 

reagem melhor ao estilo promotor de autonomia. Em contrapartida, existe um grande número 

de trabalhos que ressaltam o estilo controlador como estilo predominante na pedagogia 

contemporânea. Esse trabalho contribui para a interação entre professor e aluno, e as escolas 

de música considerando o processo de ensino aprendizagem. 

 Os trabalhos apresentados tratam de assuntos que contemplam tanto o ensino de 

instrumento como a prática instrumental. Pesquisas como essas vêm se desenvolvendo e 
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contribuindo para o preenchimento dessas lacunas existentes de 2008 até os dias de hoje no 

ensino das várias vertentes da música. 

2.5 A trompa e a pesquisa  

 Paralelamente à pesquisa sobre a prática instrumental e ao ensino de instrumento, 

serão utilizadas referências mais diretamente relacionadas à trompa. Nessa perspectiva, as 

principais e mais recentes referências nacionais encontradas datam do final do século XX ao 

XXI: Augusto (1999); Oliveira (2002); Beltrami (2006; 2011); Alpert (2010); De Paula 

Theoro (2011); Fonseca (2012); Feitosa (2013; 2016).  

 Considerando o cenário brasileiro de composições para trompa, merecem destaque os 

compositores: Mozart Camargo Guarnieri; Osvaldo Lacerda; Antônio Francisco Braga; 

Nestor de Hollanda Cavalcanti; Mário Ficarelli; Ernst Mahle; José Augusto Mannis; César 

Guerra Peixe; Kátia Bonna; Fernando Morais; José Ursicino da Silva (DUDA), entre diversos 

outros compositores relevantes para o repertório brasileiro de trompa de forma independente 

de tendências ou grupos musicais.  

 Beltrami (2006; 2011) é uma das trompistas pesquisadoras que teve um olhar em 

relação ao repertório para trompa no Brasil. Beltrami (2006) faz um levantamento de obras do 

repertório para trompa e piano no cenário nacional e que não eram conhecidas por muitos 

trompistas brasileiros, segundo sua pesquisa. Em seu trabalho de doutorado, Beltrami (2011) 

deu continuidade à pesquisa fazendo uma revisão de onze trabalhos acadêmicos brasileiros 

sobre a trompa desde 1937 até 2011 e dos programas do curso de bacharelado neste 

instrumento existentes nas instituições federais de ensino, com a finalidade de averiguar de 

que maneira o repertório brasileiro para trompa e piano tem sido abordado academicamente. 

Outro estudo feito pela autora destinou-se a comparar as obras estudadas com os métodos 

utilizados na graduação e suas relações. Em suas considerações finais, a autora destaca que é 

importante “[...] ter uma boa orientação profissional, dedicação aos estudos, disciplina e rigor 

no treinamento diário, além de persistência para conseguir resultados e progressos 

satisfatórios” (BELTRAMI, 2011, p. 140). 

 Ferreira (2009) trata dos problemas causados pela má condução do corpo ao executar 

o instrumento, proporcionando vários fatores que podem atrapalhar não só na performance, 

mas, também, na saúde do corpo. A autora ainda relata, em sua pesquisa, a importância de 

serem passados, ainda na fase de aprendizado, ensinamentos sobre esse aspecto, tornando 
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assim uma prevenção para esse problema que atinge muitos instrumentistas. A autora relata 

que:  

Como os problemas físicos que experimentei estavam dificultando a minha 

performance, percebi que uma maior consciência sobre esta problemática 

por parte de professores de trompa pode ser importante na sua prevenção, em 

benefício da carreira e da saúde do trompista. (FERREIRA, 2009, p. 20). 

 A autora problematiza a escassez de trabalhos relacionados à postura física 

específicos para a trompa, tornando assim, a necessidade de buscar entre os trompistas 

profissionais relatos de suas experiências em relação à problemática abordada pela autora. 

Assim, o professor de trompa deve estar sempre atento para detectar ações musculares ou 

movimentos inúteis na performance dos alunos (FERREIRA, 2009, p. 149). 

    Oliveira Filho (2016) explica em sua pesquisa a ansiedade por parte dos trompistas 

ao se expor em suas performances. O autor apresenta soluções para esse problema que o 

performer/trompista e demais instrumentistas podem vir a sofrer. A ansiedade, segundo o 

autor, é causada por vários fatores, e pode surgir durante a preparação de estudos rotineiros 

(OLIVEIRA FILHO, 2016, p. 4). Nas estratégias para lidar com essa problemática, o autor 

traz soluções empíricas de como lidar com o estresse e a ansiedade na performance - músico 

precisa traçar “estratégias cognitivas” para lidar com esse tipo de problema: “assim, os 

músicos têm que adquirir a capacidade para lidar com a tensão e a ansiedade e esta 

capacidade pode também ser um fator diferenciador para o seu sucesso”. (OLIVEIRA 

FILHO, 2016, p. 7).  

 Quando se trata de uma preparação bem-sucedida e consciente, pode-se evitar 

problemas na performance e com isso proporcionar uma prática e ensino instrumental mais 

eficiente. Ainda falando sobre a trompa no contexto da performance, destaco o artigo - 

Música para trompa e órgão: Prática, história e representações -  de Augusto (2014), que trata 

de uma catalogação do reportório para trompa e órgão durante os anos de 1822 a 2014. O 

autor faz um levantamento de obras do repertório da trompa que tiveram uma grande 

influência de cunho religioso na Europa, trata do domínio norte-americano durante o século 

XX, apresenta os compositores que escreveram para essa formação e a influência desse tipo 

de repertório, ressaltando o crescimento de composições durante esse período. Em uma 

catalogação de 165 obras para trompa e órgão feito pelo autor, percebe-se a grande quantidade 

de obras escritas para essa formação e tão pouco exploradas pelos intérpretes. Segundo 

Augusto (2014), a primeira obra composta para essa formação foi em 1822 pelo compositor 

Austríaco Sigismund Neukomm, que 21 anos mais tarde comporia a segunda em 1843. 
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Através de um gráfico que o autor disponibiliza em seu trabalho, é possível perceber esse 

aumento do repertório para trompa e órgão, durante os séculos S. D., séc. XIX, séc. XX e séc. 

XXI, apontando-se o século XX com 60% de obras inscritas para essa formação.  

Este quadro nos permite afirmar que a consolidação desta prática 

composicional, envolvendo a trompa e o órgão, se estabeleceu de maneira 

inquestionável no século XX, quando 95 obras são compostas, ampliando o 

universo de 19 composições datadas do século XIX. (AUGUSTO, 2014, p. 

175).  

 Alguns dos principais compositores que mais colaboraram para essa formação, 

segundo o autor, foram os trompistas norte-americanos Randall Faust e Richard Burdick.   

 Outra autora que colaborou para o aumento de trabalhos com relação a trompa foi De 

Paula Theoro (2011) que trata sobre a técnica da mão direita na trompa natural e teve como 

objeto de estudo os quintetos de sopros do compositor tcheco Anton Reicha. A proposta da 

autora em seu artigo é trazer para a atualidade as possibilidades de uso de técnicas de mão da 

trompa natural que podem ser de benefícios para a “trompa moderna”, como classifica a 

autora.  Para isso a autora faz uma breve volta ao século XVIII para entender melhor como 

teve início a trompa natural e sua técnica da mão direita. De acordo a autora, a técnica da mão 

direita na trompa natural nessa época foi crucial para o desenvolvimento da sonoridade, 

afinação, timbre, flexibilidade labial, trinados, ornamentos e até mesmo o efeito “bouché” 

(DE PAULA THEORO, 2011, p. 2). Segundo a autora:  

Se o trompista moderno descobre os benefícios da utilização desta técnica 

para ajustes de afinação, sonoridade e timbre, enriquecerá sua interpretação 

trazendo um grande diferencial em sua performance. Além do uso da técnica 

de mão, o treinamento técnico de flexibilidade labial, utilizado na trompa 

natural, para a obtenção de ornamentos, trinados e arpejos, também 

proporciona ao trompista um desenvolvimento técnico grande e a habilidade 

adquirida influi diretamente na fluência sonora, favorecendo imensamente a 

performance na trompa moderna. (DE PAULA THEORO, 2011, p. 2). 

 Esses são alguns dos principais trabalhos brasileiros relacionados à performance da 

trompa. Mesmo com um aumento no número de pesquisas recentes, tanto a prática 

instrumental como o ensino de instrumento especificamente relacionados à trompa foram 

relativamente pouco explorados, o que revela um vasto campo para pesquisadores e 

instrumentistas que optem por investigar essa realidade.  

 Portanto, considerando o cenário apresentado sobre os trabalhos na subárea da 

performance, nas temáticas de e à inserção de aspectos técnico-interpretativos característicos 

dos séculos XX e XXI na prática do instrumento no Brasil, elaborei a seguinte questão de 
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pesquisa: quais as principais características técnico-interpretativas do repertório composto 

para trompa em obras dos compositores Orlando Alves e Marcílio Onofre, considerando-se os 

elementos explorados principalmente nos séculos XX e XXI e quais as possibilidades de 

abordagens didáticas para esses materiais?  

 Partindo-se das definições já apresentadas até o momento, apresento a seguir os 

aspectos metodológicos que conduziram ao longo dessa pesquisa os materiais que foram 

coletados e analisados durante essa dissertação.  
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3 A PRÁTICA E O ENSINO DA TROMPA NA MÚSICA BRASILEIRA DO SÉCULO  

   XXI 

 

 

Nesta parte do trabalho apresentamos os principais conceitos que fundamentam a 

pesquisa e que contribuíram para as reflexões realizadas ao longo do trabalho. A partir da 

literatura sobre prática instrumental e ensino do instrumento, seja no âmbito mais geral seja 

no específico, apresentamos definições e direcionamentos que caracterizam a prática e o 

ensino da trompa na atualidade. 

 

3.1 Preparação para a performance 

A preparação para a performance tem uma semelhança muito grande com a de um 

artesão (CERQUEIRA, ZORZAL e ÁVILA, 2012). O artesão precisa trabalhar suas técnicas 

individualmente, buscando uma melhor forma de lapidar suas obras e transformá-las em um 

objeto final. O mesmo acontece com a preparação de um performer instrumentista, passando 

horas e horas buscando individualmente técnicas para melhorar seu desempenho como um 

todo. Como afirmam Cerqueira, Zorzal e Ávila (2012, p. 94), “[...] este tipo de ofício requer 

contato íntimo com o objeto, dedicação de tempo, atenção a detalhes, cuidados estéticos, e por 

assim ser [...]”. No entanto, o instrumentista precisa ter uma rotina equilibrada e inteligente de 

forma que trace metas, planejamento de tempo no estudo, objetivo a ser alcançada, motivação 

para praticar as lições e dedicação (CAVALCANTI, 2010). Segundo a autora “a prática 

instrumental faz parte da rotina diária daqueles que desejam adquirir ou manter suas 

habilidades musicais” (CAVALCANTI, 2010, p. 75). Nesse sentido, para ter uma 

performance eficaz, o instrumentista precisa se dedicar de forma deliberada sem prejudicar o 

seu objeto de aprendizado. É fundamental saber equilibrar a preparação das técnicas e de 

estudos interpretativos na elaboração da rotina de estudo. Para Presgrave (2016), concentração 

exagerada na preparação de técnicas não quer dizer que o performer terá uma excelente 

execução satisfatória. 

[...] uma preparação mais concentrada na técnica não gera necessariamente 

uma performance mais precisa, assim como uma interpretação mais 

concentrada em abstrações não leva necessariamente a uma execução mais 

convincente. (PRESGRAVE, 2016, p. 59).  

Nesse sentido, podemos entender que é necessário manter um estudo regular ou até mesmo 

um planejamento eficaz na preparação para a performance, obtendo-se objetivos mais 
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adequados, e evitando certos acúmulos desnecessários na preparação, podendo levar até 

mesmo a um estresse muscular. 

 Muitos conceitos na literatura da prática instrumental são abordados de várias 

definições como a prática deliberada, prática como autoensino, prática informal, prática 

formal, prática efetiva, entre outros termos. Segundo Cavalcanti (2010, p. 78) “[...] a prática 

instrumental é uma atividade multifacetada que está incutida na rotina diária dos músicos 

instrumentistas”. Para Santiago (2006), os conceitos da prática deliberada e a prática informal 

são bastantes utilizados entre os performers. Utilizando conceitos de outros autores, Santiago 

(2006) apresenta a prática deliberada como um conjunto de atividades e estratégias de estudo 

que possibilita ao performer planejamentos cuidadosos para melhorar sua performance, cuja 

prática deliberada acaba motivando o instrumentista pelo seu avanço eminente, chegando a 

ser responsável pela performance de alto nível (SANTIAGO, 2006, p. 53-54). Em se tratando 

de prática informal, a autora diz se tratar de um aprendizado fora do “contexto educacional 

formal” através da interação com amigos, familiares, músicos que não atuam como 

professores ou do autodidata (SANTIAGO, 2006, p 56). A autora afirma que: 

Além de se engajar nas atividades estruturadas referentes à prática 

deliberada, o músico instrumentista também pode dedicar uma parcela de 

seu tempo de estudo para as atividades que compõem a prática informal, que 

podem ser realizadas de forma extremamente prazerosa. (SANTIAGO, 2006, 

p. 56). 

Para a autora, a prática informal tem também, em sua forma de aprendizado, as habilidades de 

tocar de ouvido, que é algo muito importante para a formação do músico, uma vez que 

quando o instrumentista passa a ter habilidades auditivas, além de ser satisfatório, o músico 

adquire capacidades de ouvir a si mesmo (SANTIAGO, 2006, p. 57). Segundo a autora: 

O desafio pedagógico consiste em se buscar pontes que unifiquem e 

integrem as duas abordagens de práticas de estudo, ao invés se considerar 

que elas são opostas entre si. Professores de instrumento poderiam ampliar 

sua visão pedagógica, buscando observar músicos instrumentistas que 

foram capazes de criar tais pontes [...]. (SANTIAGO, 2006, p. 58). 

Cavalcanti (2010) retrata sobre conceitos da prática instrumental que corroboram com os 

conceitos de Santiago (2006). Para Cavalcanti (2010, p. 79-80), ter planejamentos, metas, 

estratégias, motivação, monitoramento e autoavaliação são fundamentais para se obter um 

resultado eminente que possa levar o performer ao máximo de controle sobre sua prática 

diária.  
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O músico instrumentista pode tornar-se participante ativo e adquirir 

autonomia sobre todos os aspectos que envolvem a autorregulação da sua 

prática instrumental ao estabelecer cursos de ação adequados, ao motivar e 

controlar todo o procedimento. (CAVALCANTI, 2010, p. 84). 

Para Santos e Hentschke (2009), esses conceitos implicam em condições procedimentais, 

contemplando naturezas específicas e, de certa forma, intencionalmente complementares 

(SANTOS e HENTSCHKE, 2009, p. 75). As autoras afirmam que: 

Os diferentes conceitos na literatura de prática instrumental apresentam, 

portanto, uma tendência pragmática de pensamento tendo em vista que a 

maioria deles busca, de alguma forma, colocar a prática como uma situação 

experiencial a ser enfrentada de maneira funcional, na medida em que os 

eventos situacionais são vivenciados intencionalmente. (SANTOS e 

HENTSCHKE, 2009, p. 75). 

Outras definições delineadas na prática instrumental pelas autoras (2009) referem-se à 

quantidade de horas acumulada pelo performer e a qualidade da performance trabalhada 

durante os estudos. Segundo as autoras: 

[...] A quantidade de horas acumuladas na prática refere-se a condições 

intrínsecas e fundamentais para o instrumentista desenvolver, fortalecer e 

refinar as habilidades fisiológicas no instrumento. [...] Qualidade de prática 

reflete sobre condições procedimentais existentes na prática de 

instrumentistas, sejam esses estudantes ou profissionais, ponderando sobre 

quais condições favorecem um nível de excelência artística nas situações de 

prática. (SANTOS e HENTSCHKE, 2009, p. 75). 

Portanto, entendemos que a prática instrumental contempla também um processo de 

aprendizagem no qual o instrumentista precisa não só traçar metas e estratégias de estudos 

que possam levar o performer a resultados satisfatórios, mas que possam ser bem direcionadas 

pedagogicamente pelos professores, para que os alunos ou músicos instrumentistas venham a 

ter bons resultados nas suas práticas. Ou seja, entendemos a prática instrumental como uma 

temática da música que precisa estar em constante evolução.  

 

3.2 A psicologia da performance 

 Neste item do trabalho, destacam-se alguns conceitos cognitivos na performance, 

abordados por pesquisadores que vêm pesquisando sobre essa temática.  
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 A psicologia da performance é um assunto que está sendo muito pesquisado com o 

objetivo de se entender melhor os processos cognitivos da performance. Segundo Ray et al. 

(2016, p. 304), com base em informações de associações ligadas à performance musical, em 

várias de suas publicações têm ocorrido um crescimento de problemas de ordem psicológica 

entre profissionais da performance musical no Brasil, bem como o aumento de pesquisas 

abordando o tema. Ray et al. (2016, p. 315-316) ainda afirma que alguns fatores como a 

ansiedade e o estresse são responsáveis por afetar a performance do músico e que em muitos 

casos o performer não sabe, ou não consegue lidar com esse tipo de problema. Em suas 

pesquisas, os autores perceberam que muitos dos músicos que praticam algum tipo de 

exercício, mas que não têm o hábito de utilizar essas habilidades em favor de sua 

performance, têm problemas por não ter uma informação adequada de uso durante sua 

formação, tanto na vida acadêmica como na vida profissional.  

 Para Oliveira Filho (2016, p. 3), “[...] a ansiedade na performance musical é um 

fenómeno multidimensional, não só nos seus sintomas [...], mas também nas causas que os 

despoletam e na forma com que cada indivíduo lida com ambos. Esse problema, segundo o 

autor, tem atingido muitos músicos, com mais ênfase na idade adulta, na qual a ansiedade tem 

sido um dos problemas mais debilitantes e predominantes nos músicos.   

 Podemos entender que para ter um controle maior na ansiedade e no estresse, é 

preciso que o performer entenda os processos cognitivos da psicologia da performance, bem 

como saber lidar com esse tipo de problema. Para o autor, que fez uma análise em vários 

trompistas, a maior parte desses problemas ocorrentes nos músicos está presente sempre 

quando se há uma preparação para concertos, recitais, fazer um solo importante na orquestra, 

participar de um concurso, entre outras atividades expostas, “[...] a ponto de sentir uma 

ansiedade tão intensa antes da performance que a mesma prejudicava a sua execução”. 

(OLIVEIRA FILHO, 2016, p. 3). O autor ainda afirma que: 

É necessário ter em conta o fino controle motor, a extrema precisão do 

controle respiratório que alguns instrumentistas de sopro ou cantores 

necessitam, ou os elevados níveis de concentração necessários para tocar 

uma grande quantidade de música de memória que uma performance 

musical exige a fim de ser tecnicamente e artisticamente relevante. [...] 

Assim, os músicos têm que adquirir a capacidade para lidar com a tensão e a 

ansiedade e esta capacidade pode também ser um fator diferenciador para o 

seu sucesso. (OLIVEIRA FILHO, 2016, p. 7).  

Tal capacidade para lidar com a tensão e a ansiedade poderia ser desenvolvida. Ray et al. 

(2016, p. 316), em uma entrevista feita com vários estudantes da graduação e pós-graduação 
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de várias universidades, identificaram que esses problemas poderiam ser evitados se 

houvessem mais disciplinas durante os cursos de graduação e pós-graduação que abordassem 

essa temática (psicologia da performance). Eles concluíram que é escassa a informação “sobre 

psicologia destinada ao estudante brasileiro de performance musical, mais especificamente 

durante sua formação. Mesmo a que existe não está formalmente direcionada à preparação 

para a performance, no que concerne à população investigada”. (RAY et al., 2016, p. 317). 

 Como pode-se verificar, de acordo com os autores citados, é importante que o 

músico instrumentista, cantor ou regente tenha um conhecimento dessa problemática que 

norteia a vida estudantil e profissional do músico, tendo em vista que, para se ter um 

conhecimento e procurar solução para resolver problemas como ansiedade e estresses na 

performance, é preciso que cursos possam investir mais nas disciplinas direcionadas para a 

psicologia da performance e profissionais capacitados para direcionar os músicos a lidarem 

com esses tipos de problema.  

 

3.3 Técnicas estendidas 

 A expressão técnica estendida, nos dias de hoje, se destaca muito entre os performers 

que procuram novas formas de execução, proporcionando uma relação mais ampla com novas 

técnicas. Tal relação proporcionou aos compositores da música contemporânea grandes 

possibilidades no uso de novas sonoridades, timbres, articulações, dedilhados e efeitos 

sonoros. Essa relação do performer com as técnicas estendidas possibilitou o aumento de 

trabalhos científicos no âmbito das práticas interpretativas em forma de teses, dissertações, 

artigos e sítios eletrônicos (KUBALA e TOKESHI, 2016). Mesmo considerando esse 

aumento relevante, ainda é notória a escassez de trabalhos nessa temática. Como afirma 

Ferraz-Unicamp (2011, p. 9): “Apesar dos crescentes esforços em sistematizar e documentar 

novos recursos e procedimentos voltados à instrumentação estendida, deve-se ressaltar que 

ainda são raros trabalhos que documentem as propriedades acústicas dos sons obtidos pelos 

instrumentos musicais”.  

 A partir da minha experiência como performer em estudo das técnicas estendidas na 

trompa, percebi que tal relação proporcionou certa amplitude não só nas habilidades técnicas 

do instrumento, mas no aumento do repertório camerístico da trompa, na colaboração 

intérprete-compositor, e o mais importante: a criação de uma nova obra com a utilização de 

técnicas estendidas existentes para trompa estudadas para esta pesquisa.   



38 

 

 Nesse sentido, ao longo dos anos, muitos pesquisadores vêm colaborando com essa 

temática, e para entender melhor o assunto sobre técnicas estendidas e sua relação com o 

performer, discorro aqui alguns conceitos de pesquisadores que contribuíram para essa 

temática.  

 Segundo Souza (2016, p. 62):  

 
De forma gradativa, essa busca pela pesquisa e pelo desenvolvimento dos 

instrumentos musicais contribuiu generosamente para a sua evolução, o que 

significou, de certa forma, estender as técnicas tanto em sua funcionalidade 

mecânica quanto em sua prática cotidiana na performance. 

 

Para Lôbo (2016, p. 22), “os recursos técnicos considerados como expandidos podem ser 

frutos de novas pesquisas a partir da necessidade do compositor em escutar determinado som 

ou da sua colaboração com o intérprete”.  

 Portanto, a funcionalidade das técnicas estendidas proporciona ao performer um 

entendimento não só do desenvolvimento do seu instrumento, mas também, na contribuição 

de pesquisas envolvendo essa temática. Para Tokeshi (2004, p. 52), “a música da atualidade 

demanda busca por soluções de problemas impostos por uma linguagem que se encontra em 

constante processo de renovação”. Nesse sentido, podemos dizer que o performer está sempre 

em processo de aprendizagem, já que, para tal processo de renovação, o instrumentista precisa 

estar a todo o momento envolvido com a pesquisa relacionada às técnicas.  

 

 

3.4 A importância da colaboração compositor-intérprete  

  

 A colaboração entre compositor e intérprete é uma ferramenta crucial para a criação 

de novas obras. É possível explorar um universo de novos elementos, no qual o compositor 

traz esses novos elementos e o intérprete executa as possíveis ideias e pensamentos do 

compositor. Para Souza (2016, p. 46), na colaboração entre compositor/interprete é importante 

“[...] fazer-se de fato necessários respeito e afinidade mútuos”, tendo em vista que duas 

pessoas de naturezas distintas trabalharão juntas com o intuito de produzir algo.  

 Desde os séculos passados há interação de colaboração entre o intérprete e o 

compositor. No passado, podemos dizer que havia uma certa ligação, porém, não tão quanto 

do início do século XX em diante. Como exemplo de colaboração no período clássico está 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), que escreveu os quatro principais concertos para 

trompa com a influência de seu amigo trompista Joseph Leutgeb (1732–1811), instrumentista 

bastante habilidoso. Destaco nesse processo a utilização das técnicas de trinado labial, uso da 
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mão direita na campana para alterar as notas e articulações rápidas, elementos muito bem 

aplicados pelo compositor nos concertos. Mesmo não tendo uma atuação direta na 

composição, pode-se perceber que houve uma colaboração do intérprete com o compositor. 

 Para Ray (2016, p. 123), “[...] compositores e intérpretes aprendem pela convivência 

em um território que é, por natureza, do outro”. Essa colaboração entre compositores e 

intérpretes tem aumentado consideravelmente nos últimos anos pelo fato de que o 

desenvolvimento e descoberta de novas técnicas têm sido significativo nos últimos anos. 

Ainda segundo a autora: 

Observa-se uma relação entre o aumento de obras e a ampliação das 

possibilidades técnicas de execução no repertório de instrumentos muito 

solicitados por compositores que trabalham em colaboração com 

instrumentistas. (RAY, 2016, p. 129). 

 Domenici (2010) relata sua experiência como intérprete colaboradora classificada 

por duas funções, uma como mediadora onde o intérprete se coloca tanto entre o compositor e 

o instrumento, e a inspiradora, onde a demonstração de recursos do instrumento impacta na 

ideia composicional. Para a autora: 

A função mediadora consiste da sugestão de maneiras mais aprofundadas de 

utilizar os recursos do instrumento, bem como de maneiras mais claras e 

precisas de comunicar determinada ideia ou gesto através da notação 

musical. Já a função inspiradora pode ser inferida do fato de que algumas 

ideias composicionais foram expandidas e retrabalhadas. (DOMENICI, 

2010, p. 1146).   

 A colaboração é algo que requer um pensamento livre (CARDASSI, 2016). Nesse 

processo tanto o compositor quanto o intérprete precisam estar conectados em uma mesma 

sintonia, porém mantidos separados. Para Cardassi (2016, p.77, tradução minha
4
): “a 

colaboração artística requer uma mente aberta, um comportamento abnegado e uma 

verdadeira parceria para um objetivo maior: criar uma obra de arte”.  

 De acordo com os autores que abordam a temática sobre a colaboração, podemos 

entender que a relação compositor/intérprete vai mais além do que apenas uma troca de 

informação entre ambos. O compositor tem a oportunidade de expressar todos os seus 

sentimentos, utilizando o intérprete como sendo sua obra de arte. Já para o intérprete, a 

colaboração é uma oportunidade na qual se pode descobrir novas formas de tocar, de 

expressar, novos elementos técnicos, e até mesmo uma oportunidade de criar novos sons e 

                                                        
4  “[...] artistic collaboration requires an open mind, selfless behavior, and a true partnership towards a larger 

goal: to create a work of art”.  
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timbres. É um universo muito amplo e rico que pode gerar produções consistentes e 

adequadas às possibilidades de cada instrumento. 

 

3.5 O ensino de instrumento na contemporaneidade 

 O ensino de instrumento tem sido uma temática muito problematizada entre os 

pesquisadores durante muitos anos. Tal problemática vem sendo abordada de várias formas no 

universo acadêmico. De acordo com a literatura estudada, apresentamos quatro aspectos 

importantes para o ensino de instrumento, que são: motivar o aluno, valorização das 

particularidades do aluno, contemplar a criatividade no processo de formação e preparação do 

professor para o ensino.  

 
3.5.1 Motivar o aluno 

 
 A motivação que faz parte da particularidade do ensino é algo muito importante para o 

desenvolvimento do aluno. Para Figueiredo (2014, p. 78), a motivação nas aulas é um fator 

crucial que irá determinar a evolução do aprendizado do aluno, mas que nem sempre essa 

motivação é alcançada com satisfação. Segundo o autor, o professor é o responsável em 

assumir esse papel de motivador e tornar o ambiente mais prazeroso tanto para o aluno como 

para o próprio docente.  

 O professor precisa estar sempre em sintonia com o aluno, procurando meios de 

como tornar o ambiente de aprendizagem mais produtivo para o estudante, assim como 

valorizar suas particularidades. Segundo Harder (2003, p.36), que problematiza as 

competências dos professores, um fator que pode influenciar na motivação é a priorização 

exclusiva no repertório tradicional do instrumento, que, em algumas obras, não é tão 

interessante para o aluno.  

 A partir da minha experiência como professor de trompa, pude observar em meus 

alunos esse aspecto (motivação). Percebi que alguns alunos já vêm para as aulas 

desmotivados antes mesmo de começarem a estudar um instrumento, por exemplo. Em 

algumas situações essa desmotivação é causada até mesmo pela preferência na escolha do 

instrumento ou do repertório que faz parte do instrumento. Em muitos casos, para contornar 

esse sentimento, uma das medidas foi a utilização de vídeos, áudios, mudança do repertório 

do instrumento ou até mesmo na metodologia aplicada. A partir dessas ações foi constatada 

uma melhoria na motivação dos alunos, e, consequentemente, sua evolução. Contudo, esse 
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processo é contínuo e novos problemas que desmotivem o aluno podem surgir ao longo do 

tempo.  

 Figueiredo (2014, p.78-80) afirma que estilos motivacionais pelos professores podem 

ser definidos por duas categorias, cujas partes são distintas: “estilo controlador e estilo 

promotor de autonomia”. Segundo o autor, algumas competências do professor como 

despertar o interesse para iniciar uma atividade, justificar a realização da atividade, 

comunicar-se, avaliar o desenvolvimento do aluno, lidar com críticas e emoções negativas dos 

alunos são diretrizes que contribuem para o avanço do aluno na sala de aula e em sua 

motivação. Nas palavras do autor: Este conceito baseia-se na necessidade psicológica de 

autonomia, que torna os seres humanos mais motivados e possibilita melhor desempenho e 

bem-estar quando se sentem na origem de seu comportamento. (FIGUEIREDO, 2014, p. 78). 

 
 

3.5.2 Valorizar as particularidades do aluno 

 

 A desmotivação entre professor/aluno é uma problemática que deve ser abordada 

pelo profissional pedagogo como uma forma de promover ao aluno perspectivas e 

direcionamentos para que possam atingir suas metas desejadas. Harder (2008) afirma, com as 

definições de outro autor, a importância da aula individual do professor com o aluno, 

modalidade na qual se promove um contato mais próximo e facilita essa interação, por meio 

da qual o professor tem mais liberdade de comunicar-se melhor com o aluno. Nas palavras da 

autora:  

A aula centrada no aluno melhorou consideravelmente a relação professor-

aluno e levou os alunos a obterem um maior progresso em seus estudos. [...] 

O professor deve também fazer perguntas ao seu aluno a respeito da prática 

individual no instrumento, que incluem as dificuldades por ele enfrentadas e 

a necessidade que o mesmo tem de auxílio para saber como praticar, por 

exemplo. [...] Esse mesmo professor deverá atentar para os pontos de vista 

do seu aluno, tentando não tomar todas as decisões quanto ao ensino 

sozinho, mas sim em parceria com o mesmo. (HARDER, 2008, p. 130). 

Nessa citação, pudemos observar direções voltadas para a aula individual com o aluno, tendo 

em vista um momento em que o professor tem a oportunidade de conhecer melhor seu aluno, 

suas limitações (em muitos casos o professor se depara com alunos que têm a autoestima 

baixa), e até mesmo compartilhar suas experiências e o aluno poder compartilhar com o 

professor suas dificuldades. Tal interação ajuda o professor a traçar estudos de rotina com 

mais eficácia.  
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 Para Figueiredo (2014, p. 78), “[...] neste cenário, o professor ocupa uma posição 

central na manutenção do ambiente da sala de aula, fato que aumenta sua importância quando 

pensamos no contexto intimista da aula individual”. Portanto, é importante que o professor 

tenha um preparo para lidar com esses tipos de situações. Algumas características que os 

professores precisam ter em sala de aula, de acordo como a literatura sugerida para lidar com 

os alunos, são: despertar o interesse para iniciar uma atividade, justificar a realização da 

atividade, comunicar-se, avaliar o desenvolvimento do aluno e lidar com críticas e emoções 

negativas dos alunos (FIGUEIREDO, 2014, p. 79).   

  

3.5.3 Contemplar a criatividade no processo de formação 

 

 Outra característica funcional e fundamental do professor é estimular a criatividade 

do aluno. Em muitas vezes, a criatividade de um estudante depende muito do processo de 

ensino do docente. Na música, essa estimulação é crucial para o desenvolvimento da 

criatividade do aluno, que de uma forma mais geral pode influenciar na sua carreira 

profissional, tendo em vista que a música é uma arte de criar.  

 Em se tratando do século XXI, onde nos deparamos com uma grande diversidade na 

música por meio de novas composições, novos elementos musicais, a própria tecnologia no 

meio musical, novos conceitos com uma abordagem pedagógica mais atualizada e novas 

perspectivas para o ensino do instrumento, é importante que o professor faça o seu papel em 

estimular a criatividade e preparar o aluno para conviver com esses parâmetros. Essa 

problemática vem sendo trabalhada desde o início do século XX, tendo em vista a prevalência 

do ensino tradicionalista mantidas até hoje por muitos conservatórios, universidades e 

instituições de ensino musical.  

 Algumas universidades como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) vêm pesquisando e inovando com novas linguagens e aspectos que contemplam a 

criatividade no processo de formação tanto na prática instrumental como no ensino de 

instrumento. Vale salientar que o ensino tradicional é de suma importância para o 

desenvolvimento do aluno, principalmente quando se trata de aspectos estilísticos do 

repertório tradicional do instrumento. Porém, é importante na atualidade que se haja uma 

abordagem sobre aspectos inovadores na aprendizagem e no ensino. Para Albino (2009, p. 

34), um dos aspectos que contemplam a criatividade do aluno nesse universo do ensino está 

relacionado com a improvisação. Segundo o autor:  
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Esse ensino tradicional de música, apesar dessa deficiência pedagógica, é 

responsável pela boa formação dos instrumentistas brasileiros. É ainda 

nessas escolas tradicionais, muitas delas transformadas em faculdades na 

década de 1960, que se encontram os grandes professores e onde se 

dissemina a boa técnica no manuseio da música por meio dos instrumentos 

ensinados. No entanto, é a própria tradição que impede a implantação nessas 

instituições, de opções pedagógicas renovadoras. Imaginamos que a solução 

esteja no equilíbrio entre a manutenção dessa tradição e adoção de 

pedagogias renovadoras, que permitam um ensino menos austero e criativo, 

sem com isso perder a sua eficiência. (ALBINO, 2009, p. 34). 

 Em sua pesquisa, o autor observou que houve uma resistência da parte acadêmica em 

relação ao ensino da improvisação musical. Com esse relato, é possível perceber que ainda 

nos dias de hoje, mesmo com os avanços tecnológicos e novas maneiras de pensar, ainda é 

notório um bloqueio por parte de algumas instituições de ensino quando se trata de inovação, 

como afirma o autor:  

A improvisação ainda não é uma disciplina presente nos bancos acadêmicos, 

ela é mais praticada no terceiro ambiente e nos cursos de musicalização 

infantil e, não tanto, nas escolas de ensino superior, nos conservatórios, ou 

nas escolas técnicas de formação musical. (ALBINO, 2009, p.35).  

 Entendemos que é preciso uma abordagem mais ampla e novos conceitos para se 

trabalhar e estimular os alunos, preparando-os para o mercado de trabalho. Esse processo de 

estimular a criatividade do aluno requer do professor um conhecimento mais diversificado de 

diretrizes para esta abordagem, capacidade de entender os valores e compreender qual o 

melhor caminho a ser traçado para que o aluno possa desenvolver sua criatividade. Ainda 

segundo Albino (2009, p. 37), temos que reconhecer “[...] a importância de termos em sala de 

aula um professor de música capaz de compreender como o conhecimento humano se 

desenvolve; quais as suas capacidades e habilidades e, como atuar com esses dados para obter 

uma aprendizagem significativa”. Nessa direção, Feitosa (2016, p. 25) destaca que 

“desenvolver a criatividade é algo que tem sido apontado como importante para músicos 

atuantes nos mais variados contextos”. 

 Outra forma de estimular o aluno é desenvolver sua percepção auditiva, que por sua 

vez contribui para o aprendizado na improvisação. O aluno tem a possibilidade de atuar, por 

exemplo, no mercado da música popular. Para Feitosa (2016, p. 34), essa abordagem 

pedagógica vem cada vez mais ganhando espaço no ensino e aprendizagem. O autor ressalta 

que dentro da literatura muitos conceitos vêm sendo problematizados, em se tratando do 

estímulo à percepção do aluno. O autor afirma que: 
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A literatura aponta que um dos maiores benefícios é o desenvolvimento da 

percepção, assim como o desenvolvimento da habilidade de tocar em grupo. 

Focar no desenvolvimento da audição pode também contribuir 

significativamente no sentido de preparar o estudante para o estudo e 

aprendizado da improvisação. (FEITOSA, 2016, p. 34). 

Desse modo, de acordo com os autores, a criatividade é um processo de aprendizagem que 

trabalha as particularidades do indivíduo, tornando possíveis caminhos e formas que 

possibilita ao aluno um desenvolvimento mais amplo na sua formação. 

 

3.5.4 Preparação do professor para o ensino 

 
 Um dos processos mais importantes por parte do professor é sua preparação para o 

ensino. Ao logo de muitos anos esse assunto vem sendo discutido e problematizado com o 

objetivo de direcionar os professores a caminhos eficazes em suas aulas. Muitas vezes o 

professor utiliza pedagogicamente aquilo que foi aprendido durante sua trajetória como 

estudante. Em parte, isso funciona, mas pode se tornar um ensino limitado. Para Feitosa 

(2013), o professor que fundamenta suas práticas exatamente a partir do que aprendeu tende a 

não estar aberto a novos conceitos. O autor afirma que: 

Em alguns casos se estabelece um verdadeiro círculo vicioso, em que o 

professor repete nas suas práticas pedagógicas as mesmas práticas utilizadas 

no seu próprio aprendizado. Apesar de que essa forma de „ensinar como 

aprendeu‟ ser funcional e significativa, em muitos casos ela limita o 

professor a seguir por um único caminho, o seu, não estando aberto a 

contemplar especificidades e singularidades de cada situação e aluno, a não 

ser que façam parte do seu repertório de ensino previamente estabelecido. 

(FEITOSA, 2013, p. 34). 

 Dessa forma, podemos entender a necessidade da atualização do professor, tendo 

como parâmetro novas perspectivas de abordagem no século XXI em se tratando do ensino de 

instrumento. Também é importante ao professor saber direcionar seu aluno para uma rotina e 

tempo de estudo. Segundo Feitosa (2013, p. 39), alguns anos atrás professores repassavam 

para seus alunos um costume de uma rotina de estudos bastante longa durante o dia, chegando 

até 12 horas em alguns casos. Para o autor, esse tipo de ensino nos dias de hoje não favorece 

ao aluno, tendo em vista que o estudante precisa também estar ligado ao universo acadêmico 

por meio de pesquisas. Feitosa afirma que:  

Com a demanda cada vez maior pela pesquisa nas áreas relacionadas tanto 

ao ensino como as práticas instrumentais, o músico passa a não ter mais 

apenas que tocar, mas também a ter que ler e escrever, produzindo 
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conhecimento científico, passando assim aquilo que foi estudado e 

desenvolvido para outras gerações. (FEITOSA, 2013, p. 39) 

 O papel do professor em direcionar o conhecimento para o aluno tanto no 

aprendizado do instrumento quanto no mercado de trabalho é muito importante para a 

formação do aluno. Outro fator indispensável que o professor precisa lidar na preparação para 

o ensino, é a aquisição de técnicas que trabalham a postura do aluno na prática instrumental. 

Especificamente falando sobre procedimentos da preparação do professor voltado para a 

trompa, Ferreira (2009) realiza em seu trabalho de pesquisa uma análise de padrões físicos 

inadequados entre oito trompistas. Segundo a autora, o mal preparo físico pode causar certos 

problemas ao instrumentista no momento da performance. 

O professor deve usar, não somente instruções verbais, mas também visuais, 

auditivas e cinestésicas, por meio de vídeos, fotos de trompistas, 

apresentações em sala de aula e em público, permitindo que o aluno perceba 

o seu modo de tocar, bem como o de outros instrumentistas. A figura do 

professor se faz importante nessa observação, para que problemas físicos tais 

como os que vimos aqui não se instalem no corpo do aluno. Acreditamos 

que trompistas possam buscar um uso funcional das articulações do corpo e 

um bom posicionamento da cabeça, do pescoço, ombros, braços, mãos e 

tronco. [...] Um bom apoio de pés no chão, um bom apoio do corpo na 

cadeira quando assentado, poderão contribuir na profilaxia de problemas 

físicos futuros. (FERREIRA, 2009, p. 149).  

Para Feitosa (2016), que problematiza o ensino da música brasileira popular (MBP), muitos 

dos profissionais que atuam nessa área, acabam traçando suas próprias metodologias com 

base no que foi adquirido durante sua vida profissional e não acadêmica.  

[...] pude identificar que vários desses profissionais atuam baseados na 

experiência adquirida durante as suas respectivas carreiras. Ou seja, ao 

participar de uma banda de música, ao tocar „na noite‟, entre outras 

circunstâncias características da música brasileira popular, o instrumentista 

se depara com a música popular e finda por desenvolver-se com a própria 

prática. (FEITOSA, 2016, p. 66). 

 Em concordância com os autores, a necessidade de uma base sólida relacionada ao 

preparo de profissionais da área do ensino de instrumento é notória. Podemos considerar que é 

preciso mais pesquisas, a criação de novos métodos utilizando os conceitos da atualidade do 

mercado musical e mais preparo do profissional professor de ensino de instrumento.   

 

 

3.6 A trompa na música brasileira contemporânea: questões técnico-interpretativas e 

pedagógicas 
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 Em se tratando dessa temática é notória a pouca inserção de trabalhos que 

problematizam a trompa na música brasileira contemporânea. Nessa direção elaborei duas 

questões com a finalidade de buscar conceitos de autores que problematizam esse assunto 

tanto falando sobre a trompa na música brasileira contemporânea, como também no âmbito 

mais geral. Quais são os principais desafios técnico-interpretativos do repertório 

contemporâneo brasileiro de acordo com a literatura estudada e possíveis estratégias de estudo 

para superá-las? Quais as questões pedagógicas relacionadas ao ensino da música 

contemporânea brasileira considerando a realidade do nosso país?  

 A partir do trabalho de Feitosa (2013), podemos observar que vários dos materiais 

utilizados no ensino da trompa são materiais desenvolvidos no século XIX e no início do 

século XX. Segundo o autor, apesar de mencionar que os professores tentam suprir a lacuna 

deixada pelos materiais, muitas vezes o intérprete fica limitado, especialmente se 

considerarmos os desafios da música dos séculos XX e XXI e as novas técnicas que foram se 

consolidando nessa perspectiva. As técnicas estendidas vêm ganhando espaço entre os 

performers e vêm sendo mais utilizadas pelos compositores do século XXI, porém em se 

tratando das metodologias de prática e ensino relacionadas a essas técnicas, são poucos os 

materiais didáticos, especialmente quando se relacionam à metodologia do ensino de 

instrumento, em particular a trompa.  

 Theoro (2018), em sua recente pesquisa, apresenta uma grande quantidade de obras 

para trompa natural, compostas entre os séculos XX e XXI. A Autora apresenta trompistas de 

destaque no cenário do instrumento, suas influências e colaboração para o aumento de obras 

escritas para o instrumento. Apesar de seu trabalho se tratar da trompa natural, vale salientar a 

importância de sua pesquisa para a literatura brasileira do instrumento. Em se tratando de 

técnicas, a autora ressalta que: 

Com a popularização do retorno ao uso da trompa natural, a divulgação de 

suas características diferenciais torna-se fonte de inspiração a trompistas e 

compositores, gradativamente identificando o instrumento com a música 

contemporânea. Os trompistas, por conhecerem suas técnicas na prática, 

iniciaram este processo, incentivando alguns compositores de diferentes 

áreas a também se aventurar neste campo. Sistemas dodecafônicos, modais, 

quartos de tom, tons inteiros e outras linguagens harmônicas, estão cada vez 

mais presentes no cotidiano da música contemporânea. Da mesma forma, 

aparelhos e mídias eletrônicas, assim como gravadores, também trouxeram 

inovação ao processo de criação e execução, possibilitando novas ideias na 

performance. A criação destes ambientes ainda não explorados proporcionou 

aos músicos desafios de performance e a necessidade de desenvolver 

adaptações em suas práticas instrumentais, criando novas relações com seus 

instrumentos. (THEORO, 2018, p.34). 
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 Já Beltrami (2011) problematiza em sua pesquisa questões técnico-interpretativas em 

obras de compositores brasileiros. Dos compositores que exploram elemento menos 

convencionais, destaca-se apenas um. A autora discute sobre algumas técnicas, como a 

utilização do efeito de vibração das cordas do piano a partir do som da trompa projetado para 

dentro do tampo aberto e com o pedal abaixado. Porém, a autora ainda ressalta a falta de 

métodos que não abordam esses tipos de técnicas na literatura da trompa (BELTRAMI, 2011, 

p. 88-89). 

 Silva (2017, p. 23-24), em uma colaboração com um compositor, aborda questões 

técnico-interpretativas para a trompa, utilizando alguns elementos não tradicionais. A 

intensão, segundo o autor, foi explorar os limites do som na trompa. Nesse trabalho, observa-

se o glissando irregular, glissando com a mão, multifônicos, entre outras técnicas. Para o 

autor: “há aqui neste trabalho uma grande quebra de padrões da ideia de concepção sonora 

como também aos tradicionais hábitos de instrumentação, possibilitando um material didático 

na performance da trompa”. (SILVA, 2017, p. 36). 

 Podemos considerar, a partir dos conceitos que foram apresentados, a importância de 

lidar com os desafios técnico-interpretativos e pedagógicos do repertório do século XXI. 

Nesse sentido, é importante que instrumentistas profissionais e estudantes desenvolvam mais 

pesquisas e problematizem esse assunto com o intuito de aprimorar essas práticas.  Nessa 

direção, elenquei alguns aspectos como principais, considerando os objetivos deste trabalho. 

 

3.6.1 Desenvolver a sonoridade 

 
 A sonoridade é um dos aspectos mais difíceis de ser trabalho na trompa. Uma boa 

sonoridade requer do trompista horas e horas de estudos com notas longas e entre outros 

estudos que proporcione uma boa sonoridade. O trompista, ao estudar a sonoridade, tem a 

possibilidade de escolher que tipo de som irá adquirir como, por exemplo: um som escuro ou 

um som claro. Isso vai depender muito da escolha de cada um. Em maior parte, as escolas 

mais utilizadas entre os trompistas são as Americanas (que possuem um som mais escuro) e a 

Alemã (que possui um som mais claro). No Brasil, principalmente no início do século XX, se 

prevaleceu muito a sonoridade da escola americana pela influência de muitos professores 

estrangeiros que vieram para o Brasil, e por professores brasileiros que estudaram nas escolas 

americanas. Este fato acorreu entre as décadas de 80 e 90. Após a transição do século XX e 

XXI, começou a expansão da escola Alemã no Brasil, que também teve por parte de alguns 
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professores, estudantes e artistas através de intercâmbios, e encontros de trompistas que 

influenciaram para esse universo da sonoridade aqui no Brasil. Com isso, o trompista 

brasileiro teve a oportunidade de experimentar tipos de sonoridades.   

 Outro fator muito importante para o desenvolvimento da sonoridade é a nova escrita 

para trompa com uma linguagem contemporânea por parte dos compositores da música 

contemporânea. Com o surgimento de novos elementos, timbres, articulações inscritas pelos 

novos compositores da música moderna, fez e faz com que o trompista tenha várias 

possibilidades de sonoridade. Alpert (2010, p. 42) afirma que “com relação à sonoridade, cabe 

ao músico algumas escolhas importantes, que surtirão efeito em todos os outros aspectos da 

técnica”. Na trompa existe a sonoridade para a trompa natural e a sonoridade para a trompa de 

válvula. Para Alpert (2010), a sonoridade da trompa natural teve uma grande influência entre 

os grandes compositores como Mozart, Beethoven e Brahms para a suas importantes obras no 

repertório da trompa. O autor ressalta a sonoridade para esses compositores como “A natureza 

quente do som, o legato extraordinário, e o timbre próximo à voz”. Ele afirma que “esses 

grandes compositores certamente se encantaram com o desafio proporcionado pelas 

limitações idiossincráticas, ao mesmo tempo em que se sentiram atraídos pelo potencial 

sonoro da trompa natural. (ALPERT, 2010, p. 42). 

 A sonoridade é algo que depende muito do gosto de cada trompista. Relatando um 

pouco de minha experiência, tive a oportunidade de vivenciar essas duas escolas que foram 

mencionadas anteriormente. Iniciei com uma característica de som escuro como a escola 

americana, através da influência de meu professor Cisneiro Andrade (professor da UFPB), 

com o qual iniciei meus estudos como trompista. Ao passar dos anos, fui me deparando com 

outras sonoridades, a exemplo da escola Alemã que tem um som mais claro, através de 

festivais de música e encontros de trompistas realizados por professores que tiveram uma 

vivência com a escola Alemã e até mesmo por professores que vieram ministrar Master 

Classes, como exemplo de Will Sanders (1965) (professor do Conservatorium Maastricht). 

Nessas duas vivências pude perceber o quanto é importante o estudo para desenvolver a 

sonoridade. No entanto, percebi que até mesmo na mudança do bocal poderia influenciar no 

tipo de som, possibilitando outros timbres sonoros. Essa exploração sonora também teve 

amplitude ao me deparar com a música moderna, que, por sua vez, me levou a elaborar esta 

pesquisa.  

 Outro aspecto que favorece no desenvolvimento da sonoridade é o uso de gravações 

de grandes trompistas do cenário musical. Essa é uma ferramenta que pode ser utilizada para 
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desenvolver no aluno a sua preferência de sonoridade, tendo em vista que o processo de ouvir 

e repetir são considerados eficazes para o ensino e aprendizagem (FEITOSA, 2016, p.77). 

 

3.6.2 Articulação  

 
 Para uma definição acerca da articulação, Beltrami (2011, p.90) afirma que há dois 

tipos básicos possíveis de uso para trompa com a técnica mencionada - a articulação ligada e 

separada: 

A articulação ligada – também pode ser conhecida pela palavra italiana 

legato - é indicada por um símbolo denominado ligadura, que nada mais é 

que uma linha arqueada posicionada acima ou abaixo de duas ou mais notas, 

conectando-as. A articulação separada, oposta à ligada, caracteriza-se por 

notas não marcadas por sinais, de execução separada. Esses dois tipos 

fundamentais de articulação sofrem desdobramentos, produzindo uma 

grande variedade de efeitos musicalmente aplicáveis. (BELTRAMI, 2011, 

p.90). 

  A articulação na trompa é uma técnica bastante complexa desde o início do 

aprendizado. Para obter uma boa articulação, o trompista precisa trabalhar bastante a técnica 

de Staccato e saber também utilizar corretamente o ar em conjunto com a língua. A língua 

junto ao ar são ferramentas fundamentais para articular as notas. Muitos materiais didáticos 

como Sixty selected studies de Georg kopprasch (1985) e Deux cents Études Nouvelles 

Mélodiques et Progressives de Maxime-Alphonse (1925) são bastante utilizados para se 

trabalhar a técnica de articulação. Existem vários tipos de articulações que podem ser 

abordadas de diferentes maneiras. Neste trabalho, destacamos a perspectiva no qual executo 

as referidas variações técnicas de articulação, quais sejam: tenuto (que tem o uso da língua 

iniciando na pronúncia da sílaba da), legato (uso de ligaduras nas seções), staccato simples 

(pronunciando ta), staccato duplo (utilizando o ta-ca ou da-ga) e o staccato triplo (que tem 

como uso ta-ca-ta ou ta-ta-ca).  Para Alpert:  

[...] o ar faz a maior parte do trabalho. A língua ajuda somente a definir o 

tipo de início de cada som. Nesse sentido temos o Ar como principal função 

e a língua só como auxilio para promover a articulação. O uso da língua para 

a articulação é algo muito peculiar e depende de cada escola e cada 

instrumentista ao estudar as técnicas. Na maior parte a articulação feita por 

trompistas é realizada com a ponta da língua indo em direção entre o céu da 

boca e os dentes superiores. (ALBERT, 2006, p. 20). 

 Na minha experiência, utilizei na maior parte da minha trajetória a ponta da língua 

para articular. No entanto, sentia sempre uma dificuldade em pronunciar uma articulação 
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clara, principalmente na região aguda da trompa. Porém, ao me deparar com os conceitos do 

Prof. Radegundis Tavares (professor da UFRN), que aborda a articulação de outra maneira, 

passei a utilizar a ponta da língua fixa abaixo dos dentes inferiores articulando com o meio da 

língua. Com isso pude perceber uma grande melhora na articulação, e também um fluxo 

maior na passagem do ar. Vale salientar que a posição também vai depender de pessoa para 

pessoa. Alpert (2006, p. 20) ressalta “[...] que o melhor é pensar nos termos de uma liberdade 

da nota em que a ênfase está concentrada no som por ele mesmo (corpo da nota) e não sobre a 

articulação”. 

 O livro Sixty selected studies de Georg kopprasch (1925) oferece exercícios que 

ajudam nos estudos das articulações. Esse método é bastante utilizado nas universidades tanto 

no Brasil como em outros países. Beltrami (2011, p. 112) ressalta a importância do uso do 

referido método como referência para estudos como a prática de articulação, que por sua vez 

“revela um diálogo” com as composições brasileiras estudadas pela autora. Para se conseguir 

uma boa articulação, é recomendado estudar de forma mais lenta, possibilitando um domínio 

melhor da técnica. 

   Fonseca (2012) fez uma pesquisa sobre os 20 estudos brasileiros característicos para 

trompa de Fernando Morais. O autor ressalta que “a dificuldade em diferenciar os vários tipos 

de articulações que ocorrem em rápida sucessão pode ser superada pela prática lenta, 

prestando muita atenção a todas as marcações. ”
5
  

  Em acordo com o autor, a prática de estudar as articulações de modo mais lento é 

bastante eficaz principalmente quando se depara com trechos difíceis, como por exemplo, o 

uso de semicolcheias. Com isso podemos entender que é de fundamental importância um 

estudo bem concentrado, de modo que o instrumentista obtenha uma articulação adequada à 

proposta da obra interpretada. 

3.6.3 Flexibilidade 

 
 Para os instrumentos de metais, o uso de técnicas de flexibilidades é muito 

importante para a rotina de estudos de um performer. A flexibilidade no geral é uma 

ferramenta que influencia bastante o desenvolvimento do trompista, sendo assim, um 

exercício crucial para o aprendizado. Na trompa, como em outros instrumentos de metal, a 

flexibilidade possibilita certas habilidades quando são utilizadas para trabalhar os vários 

                                                        
5 Tradução minha: The difficulty in differentiating the several types of articulations occurring in rapid succession 

can be overcome by practicing slowly while paying careful attention to all of the markings. 
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registros do instrumento (BELTRAMI, 2011). Para a autora, o uso de flexibilidade facilita 

para o performer combinações de ações que ajudam no desenvolvimento da embocadura, 

pois: 

o estudo e desenvolvimento da flexibilidade são necessários a todo 

instrumentista de metal, afinal este aspecto técnico pode ser considerado a 

base da performance nestes instrumentos, que consiste na habilidade do 

músico em tocar através dos vários registros do instrumento de maneira 

fluida, mediante ação combinada do controle do movimento dos lábios com 

o fluxo de ar. (BELTRAMI, 2011, p. 125). 

Nesse sentido, podemos compreender a importância em praticar técnicas de flexibilidade. No 

entanto, vale salientar que a flexibilidade deve ser aplicada nos estudos conforme o nível de 

cada performer. Por exemplo, um estudante que está iniciando precisa ter certa orientação do 

professor para poder estudar as flexibilidades. Cabe ao professor e ao instrumentista escolher 

qual exercício irá se adequar melhor as suas necessidades técnicas. Nessa direção, Reynolds 

(2001 apud BELTRAMI, 2011, p. 126) ressalta a importância de que um iniciante deve obter 

informações importantes para sua rotina de estudo, sendo diferencial ao de um profissional:  

[...] há uma variedade muito grande de rotinas de aquecimento, pois um 

aluno iniciante não deve ter o mesmo tipo de aquecimento de um trompista 

profissional, assim como os exercícios que compõe essa rotina devem ser 

alterados conforme o amadurecimento do instrumentista, o que significa 

dizer que os exercícios direcionados à prática da flexibilidade também 

devem ser modificados ao longo do tempo. (REYNOLDS, 2001 apud 

BELTRAMI, 2011, p. 126). 

 Na trompa, a flexibilidade faz parte do instrumento, tendo em vista a grande série 

harmônica do instrumento. No início de seu uso como instrumento musical, ainda como 

trompa natural, essas habilidades eram fundamentais para a execução das obras, já que nessa 

época não existiam válvulas. Com o avanço da pesquisa, o instrumento foi ganhando 

dimensão, e aumentando mais ainda suas possibilidades de registro. Tanto a trompa natural 

como a trompa moderna (Fá e Si bemol) tem a possibilidade de executar alguns “excerpts” 

(trechos orquestrais), utilizando suas flexibilidades. Como afirma Alpert (2010, p. 91), “isto 

pode ser feito tanto alterando-se as válvulas dentro da passagem quanto mantendo a mesma 

combinação de válvulas, normalmente a que imita a volta original”. Nesse sentido, a trompa 

possui uma grande extensão, tornando assim para o performer, um grande desafio para 

trabalhar essas habilidades. É importante ressaltar que o uso do ar é fundamental para a 

utilização dos estudos de flexibilidades. Para Soares (2018), existe uma grande literatura que 
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envolve estudos de flexibilidades possíveis para o trompista. Sobre esta questão, o autor 

afirma que:  

Como a técnica da trompa é construída em cima da série harmônica, 

encontra-se uma infinidade de exercícios sobre o assunto por toda a literatura 

existente para o instrumento na qual também se observa a utilização 

frequente de exercícios de base como notas longas para o aprimoramento da 

flexibilidade como um todo. Isso acontece justamente por causarem um 

efeito de impulsão do desenvolvimento de outros exercícios praticado por 

trompistas. (SOARES, 2018, p. 75). 

 Em se tratando de técnicas expandidas, por exemplo, é importante que o performer 

construa uma rotina de estudos com o uso de flexibilidade, como foi mencionado acima, pelo 

motivo de que o performer adquire uma maior resistência muscular. Um dos exercícios que 

podem ser utilizados com a flexibilidade é o “flutter-tonguing” 
6
 (mais conhecido como 

frulato). Esse tipo de técnica em conjunto com a flexibilidade promove ao trompista um 

desenvolvimento mais satisfatório. 

 

3.6.4 Expandir o registro do instrumento (grave e agudo) 

 
 Como mencionado anteriormente, a trompa é um instrumento dos metais que tem um 

dos maiores registros de extensão. Por ser um instrumento com uma dimensão medindo em 

média 3,7 metros, e ter seu formato cônico e com suas tubulações estreitas, é necessária 

precisão no uso do ar. Para Alpert (2010), as regiões graves e agudas devem ser utilizadas 

usando pronúncias com vogais “a” ou “e” para agudos e “o” ou “u” para regiões graves. 

Segundo o autor, para tocar a região aguda, a abertura labial é um pouco menor e deve-se 

buscar aumentar a velocidade do ar. Em relação à região grave, o autor sugere manter o 

formato oval da abertura do lábio. A emissão nos diferentes registros depende da posição da 

língua e o direcionamento do ar. Para a região aguda, o meio da língua se posiciona para 

cima, fazendo com que a velocidade do ar seja maior, e para o grave, o meio da língua fica 

para baixo, contribuindo para a diminuição da velocidade do ar.  

 Tanto o registro agudo como grave requerem do trompista muito estudo e dedicação. 

Na trompa, em muitos casos, existe o trompista que se especializa no agudo e aquele que se 

especializa no grave. Essa classificação e atuação específica é muito comum nas orquestras. 

                                                        
6
 A língua trêmula (do inglês flutter-tongue, "flutter of tongue"), também conhecida pelo termo alemão 

Flatterzunge e o frullato italiano, é uma técnica característica dos instrumentos de sopro, que consiste em usar a 

língua para produzir um som característico FrrrrFrrrr enquanto sopra as notas de uma maneira convencional, 

conseguindo assim um efeito tremolo ou vibrato. É comum na música moderna como o jazz e particularmente 

usado em flauta, trompete, trombone, saxofone, mas pode ser praticado em outros instrumentos de sopro. 
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Mas também existem os trompistas que mantém um preparo amplo tanto para o agudo como o 

grave. Beltrami (2011, p. 51) afirma que “para conseguir um domínio na região aguda, o 

trompista precisa de um preparo bastante específico”. Segundo a autora, é necessário praticar 

exercícios de forma consciente e contínua. A região aguda é bastante praticada por muitos 

trompistas. Esse registro é onde são escritos muitos dos solos de orquestra, provocando assim 

uma busca considerável entre os trompistas pelo domínio desse aspecto na trompa.  

 Em relação à região grave, segundo Beltrami, é uma tessitura que requer bastante 

domínio pelo performer. Nesse registro a abertura labial é maior, proporcionando, assim, uma 

maior passagem de ar. Beltrami (2011, p. 56) afirma que “[...] dominar com eficiência o 

registro grave é tão desafiador quanto tocar bem no registro agudo”. É importante estudar toda 

tessitura do instrumento como afirma a autora:  

 

Atualmente, no meio profissional, percebe-se que os trompistas tendem a se 

especializar em trompistas graves ou agudos, de acordo com as posições que 

ocupam no naipe de uma orquestra. No entanto, é importante frisar que 

executar bem toda a tessitura do instrumento confere ao instrumentista 

versatilidade técnica para atuar em qualquer posição num naipe orquestral, 

assim como na qualidade de solista e camerista. (BELTRAMI, 2011, p. 56). 

 Para Silva (2012), essa separação de gêneros em relação à tessitura da trompa teve 

sua definição desde o século XIX, por parte de professores que, através do uso de bocais com 

dimensões diferentes perceberam a especificidade de cada tessitura. Surgiu então a 

especialidade do trompista agudo e grave. Segundo o autor, “[...] os trompistas utilizavam 

embocaduras próprias para o gênero grave e agudo, no qual privilegiavam determinada 

tessitura em detrimento da outra” (SILVA, 2012, p.106). Na literatura da trompa é possível 

encontrar materiais didáticos e exercícios que direcionam o trompista para a tessitura 

desejada. 

 

 

3.6.5 Posições alternativas na digitação – variações na afinação 
 
 

 Digitações alternativas são meios que facilitam tanto em passagens rápidas, algumas 

passagens com articulações, por exemplo, como também em ajustes de afinação. Em se 

tratando desse aspecto, a trompa tem uma grande possibilidade de posições que possibilitam 

ao trompista certo domínio na técnica, tendo em vista a série harmônica da trompa em Fá ser 

bastante ampla. Para tal procedimento, é necessário ter uma fundamentação sobre o assunto. 
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Blatter (1997) trata das possibilidades de posições alternativas na digitação para todos os 

instrumentos e demonstra possíveis posições na digitação da trompa. Podemos observar que 

na trompa em Fá há uma grande variedade de possibilidades segundo a demonstração no livro 

do autor. Na trompa em Si bemol também podemos encontrar posições alternativas. 

 Em alguns trechos orquestrais como, por exemplo, na segunda sinfonia de L. V. 

Beethoven, no segundo movimento, é possível fazer o solo da primeira trompa com apenas a 

segunda válvula acionada. Para isso, o trompista precisa ter o domínio da técnica e bastante 

precisão. Outro exemplo é no final do primeiro movimento do concerto nº. 1 de W. A. 

Mozart, no qual o trompista tem a possibilidade de usar a posição alternativa, utilizando a 

primeira e a segunda válvula, alternando-as. Como se trata de uma passagem rápida, a 

tendência é que não se perceba a mudança de afinação. É importante estudar o trecho de 

maneira que não mude o timbre e nem a afinação.  

 Ao se deparar com essas possíveis digitações, e torná-las em suas práticas de estudo 

um hábito rotineiro, o performer obtém uma amplitude na execução que pode ser aproveitada 

em diferentes tipos de repertório. Para o repertório do século XXI é fundamental que o 

intérprete obtenha um domínio nas digitações alternativas, tendo em vista que alguns 

compositores utilizam em suas obras ajustes de afinação que requerem muitas vezes mudança 

de posição. Nesse sentido, serão demonstradas nesta dissertação possíveis digitações nas 

obras dos compositores estudados, com a finalidade de colaborar para o ensino a 

aprendizagem na literatura da trompa. Uma maneira de estudar a digitação alternativa é com o 

uso de afinador que seja com afinações definidas. Esse tipo de aparelho é utilizado por 

compositores, a fim de encontrar determinadas notas na altura desejada.   

 

3.6.6 Contemplar as especificidades do repertório – técnicas estendidas  

 
 Alguns compositores brasileiros estão trabalhando com as técnicas estendidas no 

repertório do século XXI. Orlando Alves e Marcílio Onofre, por exemplo, compositores 

estudados nesta pesquisa, tiveram a oportunidade de explorar esse campo que ainda é escasso, 

se relacionarmos ao repertório da trompa. Tendo em vista as obras escritas para os 

instrumentos de metal, percebe-se que o repertório para trompa contempla relativamente 

poucas técnicas estendidas. Sendo assim, nota-se que a técnica estendida é pouco usada entre 

os trompistas, e, principalmente no ensino-aprendizagem no Brasil. Inicialmente, o conceito 

de técnica estendida, no início do século XX, surgiu quando os compositores começaram a 



55 

 

utilizar formas diferentes daquelas utilizadas anteriormente em instrumentos tradicionais. 

Essas novas técnicas, de uma forma geral, eram extensões das técnicas tradicionais.  

 Considerando Feitosa (2013), quando trata da falta de atualização do material 

didático nas instituições de ensino, podemos entender que esse problema pode fazer com que 

o estudo das técnicas estendidas seja mais complexo e menos efetivo do que se houvesse uma 

prática sistematizada nessa perspectiva. Um dos materiais mais completos para trompa em se 

tratando de técnica estendida é o do trompista Douglas Hill (1996).  

 Hill (1996) desenvolveu um livro com base nas técnicas expandidas para trompa 

chamado de “Extended techniques for the horn: a practical handbook for students, 

performers and composers. Alfred Music Publishing”. Esse livro demostra todas as 

possibilidades que o trompista possa ter em suas extensões com a técnica expandida. A 

técnica expandida é utilizada de acordo com cada instrumento, buscando uma nova 

sonoridade, dinâmica, questões posturais, desenvoltura postural do intérprete e com o 

respectivo instrumento. 

 Em acordo com Presgrave (2016), interpretar esse tipo de repertório da música 

contemporânea é um grande desafio que o performer pode encontrar durante sua vivência. 

Segundo o autor, “[...] é inegável que a música contemporânea apresenta diversos desafios 

técnicos, rítmicos, ora dos modes de jeux, ora da combinação das inúmeras possibilidades do 

instrumento (PRESGRAVE, 2016, p.59)”. Para o autor, lidar com o repertório contemporâneo 

é algo que demanda de o intérprete entender os conceitos, ideias e inspiração por parte do 

compositor, podendo ser uma ferramenta para resolver boa parte das dificuldades desse 

repertório. Ainda utilizando os conceitos do autor, essas particularidades do intérprete, muitas 

vezes trabalhadas de forma concentrada nas técnicas estendidas, não são necessariamente o 

foco dos compositores. 

 O repertório contemporâneo contempla a criação de novas técnicas, linguagens 

interpretativas, compartilhamento de pensamentos e sentimentos entre compositores e 

intérpretes em novos sons, timbres e uma grande diversidade de aspectos no universo 

artístico.  

 Para Tokeshi (2004, p. 52): “a música da atualidade demanda busca por soluções de 

problemas impostos por uma linguagem que se encontra em constante processo de 

renovação”. Podemos entender a necessidade que o ensino de instrumento tem conectado com 

essas mudanças e o processo de descobertas no repertório da música contemporânea, através 

da utilização de novos métodos que possam contemplar o referido assunto. Segundo a autora, 

boa parte das universidades e conservatórios ainda adotam a metodologia do ensino de 
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instrumento, utilizando métodos do século XIX. Para ela, é possível perceber a importância de 

criações de novos materiais didáticos e conceitos que possam contemplar o repertório da 

música contemporânea e assim possibilitar o maior uso e o desenvolvimento de novas 

composições que contemplem as técnicas estendidas. 
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4 OS COMPOSITORES ORLANDO ALVES E MARCILIO ONOFRE E SUAS 

OBRAS: TRAJETÓRIA E CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-INTERPRETATIVAS 

DAS OBRAS ANALISADAS 

 

  Neste capítulo apresentamos os principais elementos técnico-interpretativos e 

dificuldades das obras analisadas, quais sejam: Inserções V (2010) e Lamento e Furore 

(2015), do compositor J. Orlando Alves; Nocturne I.a e Caminho Anacoluto IV - De 

profundis (2018), do compositor Marcilio Onofre. As análises foram realizadas de acordo 

com os principais fundamentos observados na literatura estudada e das informações coletadas 

nas entrevistas com os compositores, a serem apresentadas também nesta parte da pesquisa. 

Com o intuito de contextualizar o leitor sobre o perfil composicional de Onofre e Alves, 

faremos uma breve abordagem sobre a carreira de cada um deles.  

 

 

4.1 Os compositores  
 
 
 

Marcílio Onofre (1982) é professor do Departamento de Música da Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB e membro do Laboratório de Composição Musical – 

COMPOMUS/UFPB. Concluiu o Bacharelado em Música (piano) e também o Mestrado em 

Composição na UFPB, esse último sob a orientação do compositor Dr. Eli-Eri Moura. Possui 

Artist Diploma em composição pela Akademia Muzyczna w Krakowie, sob a orientação de 

Krzysztof Penderecki, com bolsa concedida pelo Mozarteum Brasileiro. Sua produção 

musical inclui peças para diversas formações instrumentais, vocais e orquestra. Suas obras 

têm sido apresentadas em diversos concertos e eventos dedicados à produção musical 

contemporânea no Brasil e no exterior por grupos como: Arditti String Quartet, Nouvel 

Ensemble Moderne, Mivos Quartet, Tsilumos Ensemble, Grupo Sonantis, entre outros. 

Também se destaca em sua produção composicional trabalhos de criação coletiva 

com outros membros do COMPOMUS/UFPB e colaborações com o compositor Eli-Eri 

Moura. Marcílio Onofre recebeu prêmios em diversos concursos, como por exemplo: VII 

Concorso Internazionale di Strumenti per Composizione Soloista, 2010 DuoSolo Emerging 

Composer Competition, 6th SCCM New Composition, Concurso Nacional de Composição 

Camargo Guarnieri, Prêmio Música Clássica da Funarte, Prêmio Latino-Americano de 

Composição Piero Bastianelli, Concurso Edino Krieger e London Ear Composers 

Competition. Recentemente Marcílio Onofre participou do festival Wittener Tage für neue 

Kammermusik 2017 (Witten – Alemanha), Cátedra Manuel de Falla (Sevilha – Espanha) e 
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London Ear (Londres – UK). Atualmente é aluno do Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Música da UFPB.  

  Considerando as obras camerísticas com trompa, podemos destacar: Senta a 

Pua! (2005 – quinteto de metais); Chamber Echo (2006 – quinteto de metais, piano e 

percussão); Eatenus (2009 – flauta, clarinete, fagote, trompa, violino, viola, violoncelo e 

contrabaixo); Elegia (2010 – quinteto de metais / grupo de metais); Casus Belli (2012 – flauta, 

clarinete, trompa, trompete, violino, violoncelo e percussão); e Pocket Song I (2015 – mezzo-

soprano, flauta, viola, trompa e piano). Já em um contexto de maior destaque, podemos 

classificar suas duas obras para trompa e piano, que são objeto de estudo desta pesquisa: 

Nocturne I.a (2007); e Caminho Anacoluto IV - De profundis (2018). 

J. Orlando Alves é natural de Lavras - MG (13 mar. 1970). É Bacharel e Mestre em 

Composição Musical pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Doutor em 

Música – Processos Criativos – pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

(2005). Professor Associado de Composição Musical da UFPB, faz parte do grupo Prelúdio 

21. Participou de diversos Panoramas e Bienais de Música Contemporânea Brasileira. Foi 

premiado em 1.º lugar no Primeiro Concurso da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) de 

Composição (2001), na categoria II – Duos. No VII Concurso Nacional de Composição 

Musical do IBEU, obteve o 1.º lugar com a obra Quantum, para quinteto de sopros. Recebeu 

Menção Honrosa no Concurso Nacional de Composição Camargo Guarnieri, promovido pela 

Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (OSUSP). Recebeu em 2009 a Bolsa 

Funarte de Estímulo à Criação Artística para composição de cinco peças sinfônicas. Em 2014 

foi premiado no Concurso Funarte de Composições Clássicas com a obra Concerto Grosso, 

estreada na Bienal da Música Brasileira em 2015. Publicou em diversas revistas (Hoodie, 

OPUS, Debates, Claves) e em diversos anais dos congressos da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM).  

Em suas composições que contemplam a trompa no contexto camerístico, o 

compositor J. Orlando Alves vem contribuindo consideravelmente para o aumento do 

repertório para o instrumento, dentre as quais podemos destacar: Quinctus  (2001 – quinteto 

de sopros); Quantum  (2004 – quinteto de sopros); Fantasia para metais e piano (1997); 

Fanfarra (2000 – 4 trompas e 4 trompetes); Fanfarras (2017 – 4 trompas, trompetes, 3 

trombones tenores, 1 trombone baixo, tuba, 3 percussionistas); e um Concerto de Câmara para 

flauta, oboé, clarinete, trompete, trompa, percussão, piano, quarteto de cordas e contrabaixo. 

Considerando suas obras em que a trompa tem um maior destaque: Fantasia para trompa e 

piano (1999); Inserções V para trompa e piano (2010); Memorie para trompa, violino e piano 
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(2013); Lamento e Furore para trompa, viola e piano (2015); e o Concerto Breve para Trompa 

e Cordas (2016). Por conta de suas características composicionais e o uso de elementos menos 

tradicionais, as obras escolhidas para serem estudadas nesta pesquisa foram a Inserções V e o 

Lamento e Furore.  

A partir das composições selecionadas e dos principais aspectos técnico-

interpretativos que as caracterizam destacarei elementos que poderão ser encontrados pelo 

intérprete em obras compostas especialmente no Século XXI. Ressalto que o objetivo não é 

esgotar assuntos tão amplos, mas apresentar possibilidades de construção da performance para 

o trompista que for iniciar o estudo dessas peças. A análise será realizada em uma perspectiva 

técnico-interpretativa no qual destacarei a partir da minha experiência como instrumentista 

assim como da literatura específica sobre a trompa e dificuldades gerais a serem enfrentadas 

pelo performer que decidir interpretar esse tipo de repertório. 

 

 

4.2 A Trajetória dos compositores  
 
 

Apesar de ter começado a estudar formalmente composição em 2003, o interesse de 

Marcílio Onofre pela composição surgiu no período em que ele estudava piano no 

Bacharelado da UFPB, mais precisamente enquanto ele estudava os prelúdios Voiles e Le vent 

dans la plaine do compositor Claude Debussy (1862-1918): 

Quando já na graduação eu estava estudando dois preludio de Debussy, e 

achei bastante interessante a construção, então abriu esse curso e até 

buscando uma maior capacitação de maneira mais despretensiosa e também 

buscando uma formação mais sólida musical comecei meus estudos na 

composição com Eli-Eri Moura. (ONOFRE 2017, entrevista feita com o 

compositor). 

Em 2003 foi quando Marcílio Onofre iniciou na composição no Laboratório de 

Composição Musical – COMPOMUS/UFPB ainda durante sua graduação com o professor 

Dr. Eli-Eri Moura, recém-chegado do Canadá. Poucos anos após iniciar o estudo formal da 

composição, Marcílio Onofre começou a ter as suas obras interpretadas em eventos como o 

Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, em 2005, quando teve aula com o 

compositor Almeida Prado (1943-2010). No mesmo ano teve sua obra Freedom (2005), para 

flauta em Sol solo, selecionada para a Bienal de Música Contemporânea no Rio de Janeiro, 

um dos mais importantes eventos dedicados à música contemporânea de concerto no Brasil.  

Desde então a composição e a pesquisa têm sido, artisticamente, o principal campo 

de atuação de Marcílio Onofre, que também leciona na UFPB. Nos últimos anos, o seu estilo 
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composicional tem sido caracterizado, de modo geral, por uma vasta exploração de técnicas 

estendidas, tanto nos instrumentos quanto na voz, aliada a sutilezas timbrísticas e texturais, 

combinando assim recentes pesquisas voltadas ao enriquecimento das possibilidades 

instrumentais com a tradição da música ocidental de concerto, além da música popular e 

folclórica.  

J. Orlando Alves começou sua carreira como compositor jovem, ainda adolescente. 

Realizou curso técnico de piano e aos 21 anos de idade quando ingressou na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no curso de composição: 

Na época eu tinha uns dez anos, ou nove para dez quando eu comecei a 

estudar piano. E logo quando eu tive uma base técnica, eu já improvisava, 

entende? Já tinha improvisação. Só que não tinha escrita. Eu não tinha 

teoria musical. No interior, você deve saber, nós só estudamos o 

instrumento, o professor só passa algumas dicas mínimas de leitura, mais 

direcionada para o piano. Não ensina teoria musical como a gente ensina 

aqui na universidade. Então eu não sabia escrever música, e compunha já 

nessa época, peças muito curtas improvisadas. (ORLANDO ALVES, 2017, 

entrevista feita com o compositor). 

O compositor trabalhou por 18 anos como técnico-administrativo no Instituto Villa-

Lobos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Durante esse período, 

através do contato com diversos professores e alunos, o compositor produziu diversas obras. 

Com mais de 26 anos de composição, Orlando vem colaborando consideravelmente para a 

área da performance. Com várias obras escritas para diversos instrumentos solistas, grupos de 

câmara e orquestra, o compositor tem participado em diversos encontros, congressos e 

festivais, divulgando suas composições no Brasil e no exterior. A interação com diversos 

intérpretes, como foi o caso do trompista Radegundis Tavares, impulsionou a composição de 

várias obras, duas das quais serão abordadas neste trabalho.  

 

4.3 Características composicionais 

 

4.3.1 As obras de Marcílio Onofre 
 

A obra Nocturne I.a foi composta em 2007 e dedicada ao professor Radegundis 

Tavares. Escrita quase que integralmente a partir do modo Frígio (tendo como finalis a nota 

Mi), como mostra a figura abaixo, a peça apresenta certo lirismo, em consonância com a 

tradição de noturnos para piano escritos por John Field (1782-1837) e Frédéric Chopin (1810-

1849). 
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Figura 1: Fragmentos do início da peça Nocturne I.a.  

 

 Nessa obra, podemos encontrar elementos como frullato, ataques em regiões agudas 

utilizando vibratos rápido e lento, o uso de quarto de tom, explorações de dinâmicas e 

glissandos. Efeitos sonoros como tocar com a campana da trompa voltada para dentro do 

piano é um outro elemento utilizado. A peça “Caminho Anacoluto IV – De Profundis” faz 

parte de uma série que surgiu primeiramente para as formações violoncelo e piano, violino e 

piano e sax-barítono e piano. Essa obra foi dedicada especialmente para a criação desta 

pesquisa. A peça tem um caráter percussivo, na qual a trompa reproduz sons parecidos com 

instrumentos de percussão, saindo da sua linha melódica característica de seu repertório 

tradicional. Segundo Onofre (2017), “é o caminho do caminho descontínuo”
7
. O compositor 

buscou fazer uma experimentação, de certa maneira uma espécie de estudo “trompa e piano”, 

no qual os dois instrumentos se unem no terceiro caminho, classificado como “O caminho do 

timbre” (ONOFRE, 2017). Podemos observar na figura abaixo o início dessa interação 

timbrística: 

 

 
 

Figura 2: Recorte da peça Caminho Anacoluto IV – De profundis. 

                                                        
7
 Todas as citações de entrevistas serão apresentadas em itálico. 



62 

 

 A ideia do compositor foi utilizar elementos das técnicas estendidas da trompa de 

maneira que possibilitasse ao piano reproduzir o mesmo som da trompa, fazendo com que os 

instrumentos se distanciem de suas sonoridades tradicionais unindo-se em outra ideia sonora, 

formando assim um terceiro timbre de acordo com o relato do compositor (ONOFRE, 2017) 

“É como se os instrumentos se distanciassem de suas sonoridades tradicionais e se unissem 

em um universo de meio termo timbrístico entre os dois instrumentos”. Ao longo da obra são 

utilizadas várias técnicas estendidas como Flap Tongue, Hand Popin e Frullato com 

multifônico, que serão explicadas mais adiante. A obra também utiliza caixa de som e 

microfones para amplificar a trompa e especialmente as vibrações das cordas do piano. 

 

4.3.2 As obras de Orlando Alves 

 
Uma das características nas obras do compositor Alves é a organização das alturas 

centradas em dois intervalos, que são os trítonos e os semitons aliados a processos de texturas. 

Orlando teve muita influência na sua escrita por compositores como Shostakovich, Prokofiev, 

Poulenc e Piazzola. Nas obras Fantasia para trompa (1999), Inserções V (2010) e Lamento e 

Furore (2015) os títulos foram pensados em função dos procedimentos adotados em cada 

composição. Alves tem duas linhas de títulos atuais que são os títulos começados em “In”, 

como por exemplo, as Inserções, que fazem parte de uma série; e as peças com os títulos 

italianos. Segundo o compositor: 

Os títulos que começam com essa partícula em “In” (intensificações, 

interpolações, as inserções) tem um repertório imenso aí de séries que eu 

compus que começam com “In”. Essas peças elas têm um aspecto formal, 

onde que a descrição do processo como as Inserções que aparecem nos 

temas que são inseridos de forma súbita, que não existe grandes transições, 

são características da peça. Então essas peças que começam com “In” têm 

esses elementos. Em resumo, são aspectos mais estruturais propriamente 

ditos que se referem à textura, comportamento de motivos e temas. [...] 

Então, por exemplo, em lamento e Furore, tem os dois contrastes, que é 

óbvio na partitura da escrita rápida característica da fúria (rápida com 

dinâmica forte), que é a ideia da fúria e o lamento que é lento, que tem toda 

uma conotação de lamento mesmo. Então observa que é uma coisa mais da 

poética, e não uma coisa tão técnica, específica, como as peças que 

começam com prefixo “In”. (ORLANDO ALVES, 2017). 

É possível encontrar nas peças mudanças repentinas de andamentos e texturas, uma das 

características do estilo de Alves. Esse aspecto traz certa complexidade na interpretação e na 

execução das técnicas como, por exemplo, na peça Fantasia para trompa e piano. Entretanto, 

vale mencionar, o compositor não trata os trítonos como característica forte de sua escrita 
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nessa peça, diferente de Inserções V e Lamento e Furore, nos quais é bem evidente o uso dos 

intervalos de tensão. Considerando as técnicas utilizadas pelo compositor podemos encontrar 

os efeitos de bouché
8
, surdina, portamentos e frulatos. Sua escrita é bastante confortável, já 

que a intenção do compositor não foi criar algo muito complexo, e sim, algo que fosse tocado 

até por estudantes que estejam ingressando na graduação, por exemplo. Suas obras tiveram 

bastante colaborações de intérpretes, como por exemplo, o professor Dr. Radegundis Tavares 

e também o professor Philip Doyle, que estreou uma das peças de Alves no 49º IHS 

(International Horn Symposium) na cidade de Natal em julho de 2017. 

 

 

4.4 A análise da obra – Nocturne I.a 
 

 

Nessa obra o compositor Onofre Alves tem como característica, como dito 

anteriormente, a escrita no modo frígio partindo na nota Mí, que vem da teoria modal da idade 

média e é formado a partir de Tetracordes que consistem na disposição intervalar semitom, 

tom, tom, tom, semitom, tom, tom (S, T, T, T, S, T, T), se tornando um modo não sensível. 

Com um tempo lento no início da peça e explorando a sonoridade da trompa com um forte 

indo para um fortíssimo e rapidamente um pianíssimo súbito, esse início obriga o trompista a 

ter certo controle na sonoridade sem mudar a afinação da nota inicial.  

Os efeitos sonoros são bastante usados nessa obra. Uma das características são os 

vibratos. Logo no quinto compasso, é possível observar o uso do “fast vibrato” (vibrato 

rápido), na dinâmica “p” (piano), tornando mais difícil a execução da nota. Outra 

peculiaridade que foi encontrada são as posições das digitações, que o compositor utiliza para 

identificar os quartos de tom. É possível encontrar também trechos que requerem certo 

domínio de flexibilidade. Ao interpretar essa obra duas vezes, pudemos perceber que outro 

fator importante e necessário para uma performance eficaz é a resistência. Por contemplar 

utilizações extremas de dinâmicas, saltos, frulatos, glissandos, articulações, vibratos e 

flexibilidades, todas essas técnicas requerem bastante esforço dos músculos da embocadura. 

Portanto, é importante fazer exercícios que fortaleçam a embocadura. 

 

 

 

 

                                                        
8
 O bouché é uma técnica bastante utilizada entre os trompistas, que teve início no século XVII com as trompas 

naturais. Essa técnica servia para mudar as notas da série harmônica da trompa com o uso da mão direita dentro 

da campana. Ao utilizar o Bouché é preciso tocar meio tom abaixo do que está escrito na partitura, para que soe 

o som da nota real que está sendo indicado na parte. 
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4.4.1 Sonoridade 
 
 

A sonoridade é um fator importante na obra. Por se tratar de uma peça com caráter 

lento e calmo, é possível perceber um som misterioso e forte ao mesmo tempo. Em alguns 

momentos, dependendo da dinâmica, a sonoridade muda, como por exemplo, no compasso 

oito onde são explorados cinco tipos de dinâmicas (fff, ff, mf, p, e pp). Na dinâmica “pp”, 

apesar de não está indicado na partitura, em um dos ensaios feitos junto com o compositor, ele 

queria que tocasse esse trecho como se fosse o som de uma trompa de caça.  

 

 

Figura 3: Sonoridade explorada pelas dinâmicas no recorte da peça Nocturne I.a. 

   

Em outro momento da peça, é utilizado o som da trompa para vibrar as cordas do 

piano. Esse efeito sonoro é causado a partir da emissão do som em uma nota longa, com uma 

dinâmica fortíssima com a campana voltada para dentro do piano, e o pianista com o pedal do 

piano pressionado, liberando as cordas para assim formar uma massa de efeito de sons e 

timbres da série harmônica de cada nota. No exemplo abaixo, podemos observar a anotação 

do compositor na partitura. 

 

Figura 4: Indicação com marcação em vermelho sinalizando para tocar com a campana dentro do piano no trecho 

da peça Nocturne I.a. 
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  É importante que o trompista tenha bastante precisão ao tocar as notas para que os 

harmônicos das cordas do piano soem. Se por ventura o trompista na hora de tocar errar o 

ataque, por exemplo, a tendência é que não se atinja a vibração desejada.  

 
 

4.4.2 Tipos de vibrato 

  
  O fast vibrato ou slow vibrato (vibrato rápido ou vibrato lento) são técnicas que não 

são muito convencionais no repertório tradicional da trompa em se tratando da música 

ocidental. Porém, essas técnicas passaram a ser mais usadas entre os trompistas por 

influências nas mudanças culturais e também nas instituições de ensino (HILL, 1996), 

proporcionando certa liberdade na interpretação e na exploração da escrita pelos 

compositores. Para o autor (HILL, 1996, p. 61)
9
, “[...] vibrato é agora um meio viável de 

expressão para os trompistas mais abertos e não deve ser evitado pelos compositores”. Nesse 

sentido, Onofre explora bastante as duas formas de vibrar.  

 Segundo Hill (1996, p. 61), existem três tipos de vibrato, quais sejam: diafragmático, 

mandíbula e mecânico. Por ser mais difícil de executar, o vibrato diafragmático é pouco 

utilizado entre os performers de metais. Já o de mandíbula é bastante utilizado, já que é 

trabalhado também no uso de flexibilidade. O vibrato mecânico também é comum ser usado, 

já que é feito com o movimento do instrumento quando se está tocando a nota. Para a 

execução do vibrato colocado na peça, eu utilizei a forma de uso com a mandíbula. Nas 

figuras abaixo é possível observar os trechos onde o compositor utiliza em sua escrita a 

técnica referida.  

 

 

 

Figura 5: Trecho recortado da peça Nocturne I.a para identificar a técnica do vibrato rápido. 

                                                        
9
 Vibrato is now a viable means of expression for most open-minded hornists and should not be avoided-by 

composers. 
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Figura 6: Trecho retirado da peça Nocturne I.a para identificar a técnica do vibrato rápido diminuindo a 

velocidade. 

 

 

Figura 7: Recorte da peça Nocturne I.a sinalizando o uso da técnica com vibrato rápido na região aguda da 

trompa utilizando uma dinâmica piano. 

  

 Uma das dificuldades da obra é fazer o vibrato nas dinâmicas notadas. No compasso 

30 na figura número 7, por exemplo, é possível visualizar tal complexidade, em que o 

compositor explora a técnica de vibrato rápido no registro agudo, utilizando uma dinâmica 

bastante difícil de tocar nessa região do instrumento assim como a articulação ligada.  

 

4.4.3 Digitações  

  
 A trompa é um instrumento que possibilita várias posições para uma mesma nota, 

por conta dos harmônicos. Por exemplo, em obras do Século XXI, são bastante usadas 

digitações chamadas de “digitações alternativas”. Onofre utiliza bastante digitação alternativa 

em suas composições. No entanto, nessa peça foi utilizada nos quarto de tom (1/4 tom). Em se 

tratando de suas composições para trompa, na obra Nocturno I.a, no oitavo compasso, como 

mostra na figura abaixo marcada com círculos vermelhos, o compositor utiliza a forma ¼ de 

tom, sendo modificadas com o uso das chaves da trompa chegando a afinação desejada. 
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Figura 8: Trecho da obra Nocturne I.a no qual demostra a utilização dos quarto de tom na trompa no compasso 8. 

Esse recurso também modifica um pouco a sonoridade, já que a afinação sofre 

alteração. A dificuldade encontrada nesse trecho foi executar essa técnica utilizando as 

dinâmicas exigidas, com o uso de ligaduras como pode ser observado na figura acima.  

 

4.4.4 Articulação 

  A trompa tem dois tipos básicos de articulação como foi mencionado no capítulo 

anterior: ligada e separada (BELTRAMI, 2011). Nessa obra, esses tipos são bastantes 

utilizados. A dificuldade maior encontrada em executar essas articulações na peça Nocturne 

I.a é a escrita com saltos que o compositor utilizou. No exemplo do quinto compasso, como 

em toda a obra, é possível observar as articulações sendo usadas com saltos, e para tornar 

ainda mais complexa, com dinâmicas “pp” (pianíssimo), como na figura 11. Na nossa 

perspectiva, as articulações separadas não chegam a ter tanta dificuldade como as das 

ligaduras, já que têm o auxílio da língua. Porém, é preciso ter bastante precisão. No caso das 

ligadas apenas com o uso do “ar” e a flexibilidade da embocadura, torna a execução da 

técnica mais difícil. Nas figuras abaixo é possível observar trechos da obra que apresentam 

essas dificuldades:  

 

Figura 9: Recorte da peça Nocturne I.a. Articulação com ligadura articulada. 

 

Figura 10: Trecho da peça Nocturne I.a. Articulação separada. 
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Figura 11: Trecho onde é utilizada articulação com ligadura na peça Nocturne I.a. 

 

Apesar de fazer parte das características idiomáticas da trompa, a articulação ligada é 

algo que requer bastante domínio do trompista, e o uso do ar é fundamental para a execução 

dessa técnica. Para Beltrami (2011, p. 90), “[...] a respiração é o fator de apoio mais 

importante para se tocar ligaduras, pois é a coluna de ar que controla a maior parte da 

vibração de nossos lábios”. Outra característica utilizada nessa obra são as flexibilidades a 

exemplo do compasso 39, na figura 9, por meio do qual o compositor explora a articulação 

com ligadura, obrigando o intérprete a ter certo domínio de flexibilidade. A grande 

dificuldade encontrada em executar essas passagens é manter os saltos nas dinâmicas pedidas 

sem quebrar as ligaduras. Sendo assim, não se interrompe o fluxo de Ar.  

 

4.4.5 Expansão de registro  

 
Nessa peça o compositor utilizou uma expansão de duas tessituras da trompa indo da 

nota Lá 2 até o Dó 5. Por se tratar de um instrumento de grande extensão, a trompa se divide 

em três registros distintos: grave, médio e agudo (FARKAS, 1956). Essa peça se encontra 

entre o registro médio e agudo. Na figura abaixo podemos observar a extensão utilizada pelo 

compositor. 

 

Figura 12. Recortes da partitura Nocturne I.a da trompa em diferentes compassos mostrando o registro utilizado 

pelo compositor na peça. 

 

  A dificuldade encontrada em tocar principalmente o registro agudo dessa obra é a 

precisão necessária para obter a nota, por exemplo, no compasso 30, como demostrado na 

figura acima e com a utilização de vibrato com dinâmica “p”. A região aguda na trompa pode 

ser considerada por muitos dos trompistas uma tessitura bastante trabalhosa pelo fato de que é 

preciso ter muito controle do ar e ter uma embocadura forte, como ressalta Beltrami (2011): 



69 

 

Muitos trompistas consideram o registro agudo o mais desafiador em termos 

de execução. Para se obter uma sonoridade rica e consistente neste registro, é 

necessário que se pratique exercícios específicos de forma consciente e 

contínua. As notas agudas requerem uma embocadura bem desenvolvida 

com músculos fortes, além de um fluxo de ar constante e pleno. 

(BELTRAMI, 2011, p. 51). 

Nessa região automaticamente diminui o espaço de vibração dos lábios, obrigando assim, o 

uso de mais ar para mantê-los vibrando. As notas agudas requerem uma embocadura bem 

desenvolvida com músculos fortes, além de um fluxo de ar constante e pleno.  

 

4.5 Caminho Anacoluto IV – De Profundis 

 
A grande dificuldade técnico-interpretativa em executar essa peça são os registros 

que são utilizados para alcançar a sonoridade das técnicas. Logo no início da obra o 

compositor utiliza a técnica do Flap tongue e Multifônicos com a trompa iniciando sozinha. 

Essas técnicas entre outras que serão mostradas ao longo desta pesquisa não são 

convencionais do instrumento. Alguns elementos técnicos como frullato e multifônicos 

podem ser considerados dentro do repertório do instrumento como técnicas usuais e eram 

utilizados por alguns compositores no século XIX. Mas quando tocadas ambas ao mesmo 

tempo, tecnicamente já não faz parte do contexto do repertório convencional. Portanto, flap 

tongue, hand pop, notas com ar e notas pedais são consideradas técnicas estendidas já que 

fogem das técnicas tradicionais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Início da peça Caminho Anacoluto IV – De profundis. 
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4.5.1 Sonoridade 

 

As principais dificuldades encontradas na obra com relação à sonoridade são os 

elementos técnico-interpretativos utilizados pelo compositor como: multifônicos invertidos, 

flap tongue, hand pop, notas pedais utilizando as primeiras notas das séries harmônicas da 

trompa atreladas ao Flap tongue, frulato com língua e com a garganta e o som com o ar. Esses 

elementos são expansões das técnicas tradicionais. Outra característica que é utilizada pelo 

compositor nesta obra assim como no Nocturne 1.a é o som da trompa voltado para dentro do 

piano, como explicado anteriormente. No entanto, para a reprodução do som dentro do piano 

nessa obra, podem ser utilizados também caixas som para amplificar as técnicas do Flap 

tongue, Hand pop e os Multifônicos através de microfones colocados na campana da trompa e 

as caixas viradas para as cordas do piano. 

 

4.5.2 Flap tongue  

 
   O flap tongue é uma das técnicas utilizadas pelo compositor Onofre, e que está 

presente em toda a obra. Com a ideia de emitir um som na trompa próximo ao som do piano 

sendo abafada com os dedos do pianista nas cordas do piano, a técnica do flap tongue acaba 

tendo um efeito sonoro na trompa, tornando assim um efeito de som percussivo entre os dois 

instrumentos. Essa técnica tem um grau de dificuldade considerável pelo fato de tocar com a 

língua dentro do copo do bocal da trompa para reproduzir o efeito de sonoridade desejada. O 

som que é produzido não chega a ser tão cheio como o som normal, mas é possível reproduzir 

notas curtas. Com a utilização da trompa em Sib, há uma clareza maior do som que é 

reproduzido pelo flap tongue, mas que também pode ser utilizado na trompa em Fá.  

   Outra técnica próxima ao flap tongue é o “Smacking sound”. Blatter (1997, p. 139) 

explica que o Smacking Sound é um efeito de som provocado pelos lábios como se fosse um 

estalo de um beijo no copo do bocal. Para Cherry (2009, p. 76), o flap tongue é parecido com 

técnica similar utilizada pelos saxofonistas. Segundo o autor, outras técnicas como tongue 

slap e tongue stop também têm semelhança com o Flap Tongue. Logo nos primeiros 

compassos a trompa inicia a obra utilizando essa técnica. A partir do compasso 14 é onde 

inicia o diálogo timbrístico entre o piano e a trompa como mostra a figura abaixo. 
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Figura 14: Parte de Caminho Anacoluto IV da trompa e piano sendo tocadas juntas. 

   

No vigésimo quinto compasso aparece novamente o Flap tongue com diminuendo até que o 

som desaparece e em seguida é utilizada uma articulação só com o AR.  

 

 

Figura 15: Trecho recortado da peça Caminho Anacoluto IV. Utilização da articulação com Flap tongue e Ar. 

   

Esse efeito de ar é produzido apenas com o sopro dentro do bocal sem produzir o 

som. Para Blatter (1997, p. 138)
10

: “[...] entre os efeitos contemporâneos, os instrumentos de 

metais podem através de uso do “ar” assobiar, cantarolar ou cantar, ou podem inverter o bocal 

e soprar através da extremidade traseira”. Para que o flap tongue tenha uma maior amplitude 

sonora, o diâmetro do bocal nessa hora é muito importante. Ao fazer alguns experimentos 

com mais de um bocal, notamos que, com um bocal maior em relação ao diâmetro da borda e 

a profundidade do copo, é possível obter uma projeção maior do som feito pelo flap tongue. 

Percebemos o mesmo com a técnica do Hand pop ao testar outros bocais com diâmetros 

maiores.  

 

4.5.3 Hand pop 

 

  Com a finalidade de reproduzir um som que se aproximasse do som percussivo, o 

compositor utilizou a técnica do efeito no bocal chamada de Hand Pop, que tem como efeito 

                                                        
10

 Among the contemporary effects, one can call on the brass players to blow air through the instrument, to 

whistle, hum, or sing into it, or to reverse the mouthpiece and blow through the back end. 
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um som de estalo com a execução da mão direita aberta batendo no bocal que é amplificado 

pela trompa, para apenas uma dinâmica moderada (HILL, 1996). Na figura abaixo marcada 

em vermelho segue a indicação do hand pop. 

 

Figura 16: Técnica recorta da obra Caminho Anacoluto IV demostrando o uso do hand pop. 

 

Vale mencionar que é importante ter bastante atenção ao executar essa técnica, pois, se feita 

de maneira brusca, o bocal pode prender no tubo principal da trompa chamado de “leadpipe”. 

Portanto, é preciso estudar com muita cautela para não prender o bocal no instrumento.  

 

4.5.4 Multifônicos  

 
   Os multifônicos são técnicas que já vinham sendo utilizadas desde o século XIX por 

compositores como Carl Maria Von Weber (1786-1826), que escreveu um concertino para 

trompa e orquestra em 1815, no qual o compositor utilizou a referida técnica. Para Hill 

(1996), essa técnica é reproduzida com a ajuda das cordas vocais do trompista. Segundo 

Cherry (2009, p. 26)11, documentos modernos, tanto de pesquisa quanto de natureza 

pedagógica, às vezes usam duas definições diferentes quando se referem à produção de 

multifônicos; o primeiro de cantar e tocar e o segundo de cantarolar e tocar.  

   Na peça em análise, o compositor Onofre também explora a referida técnica, porém, 

não é utilizada de uma maneira costumeira como podemos observar na figura abaixo.  

 

                                                        
11

 Tradução minha: Modern documents, of both research and pedagogical natures, sometimes use two different 

definitions when referring to the production of multiphonics; the first of singing and playing, and the second of 

humming and playing. 
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Figura 17: Recorte da partitura da obra Caminho Anacoluto IV apresentando a utilização dos multifônicos. 

 

   O concertino para trompa e orquestra de Weber (1786-1826) apresenta os 

multifônicos sendo tocados mais agudos que as notas base, algo que é considerado conplexo. 

Já nessa obra a referida técnica tem sua forma invertida, tornando-se mais complexa de tocar. 

Essa técnica exige bastante domínio para que se possa com muita clareza e uma boa afinação 

reproduzir os acordes com uma entonação adequada. Para Battler: 

De todos os instrumentos de metias, a tuba, por causa de seu grande bocal e 

orifício, é a maneira mais fácil de obter multifônicos. No entanto, os artistas 

de todos os metais demonstraram a capacidade de aprender a técnica, dando 

ao compositor outro valioso dispositivo de composição. (BLATTER, 1997, 

p. 140)
12

.  

   Outra dificuldade encontrada em tocar os multifônicos nessa obra são os intervalos 

utilizados pelo compositor. Com intervalos dissonantes, a técnica fica muito mais difícil de 

executar, porém, por estar em uma região cômoda para a trompa, é possível dominá-las com 

mais facilidade. Exercício com notas longas são um bom começo para estudar os 

multifônicos. Sempre começando com uma região mais cômoda do instrumento, no caso a 

trompa, com a nota Dó 3 por exemplo, e tentar cantar em seguida sua quinta maior. Com base 

na literatura da trompa, utilizando materiais especificamente para os estudos dessa obra, o 

livro do autor Hill (1996) aborda a referida técnica, suas dificuldades e como superá-las. Para 

o autor: 

 

                                                        
12

 Tradução minha: Of all the brasses, the tuba, because of its large mouthpiece and bore, the easiest on which to 

obtain multiphonics. However, performers on all of the brasses have shown an ability to learn the technique, 

giving the composer another valuable compositional device. 
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Cante a nota dada com uma qualidade de vogal o mais próximo possível do 

som reproduzido. Mantenha a garganta aberta na se e use um jato de ar 

sólido. Use o dedilhado apropriado (série harmônica) para o acorde anotado 

quando possível. Use um gravador para um feedback preciso durante o 

desenvolvimento desta técnica (difícil de ouvir o equilíbrio e os tons 

resultantes). (HILL, 1996, p. 71)
13

. 

Observando nos estudos a forma de executar os multifônicos e nos ensaios junto com o 

compositor, surgiu uma grande dúvida, e com isso, uma questão: o multifônico em certa 

região do instrumento é mais fácil de tocar com uma voz feminina ou com uma voz 

masculina? Essa é uma questão que demanda novos estudos.  

 

4.5.5 Expansão de registro 

 
   O nome da peça contém o termo “De Profundis”, que significa algo das profundezas, 

pois tem ligação com o canto medieval segundo o compositor. É explorada bastante a região 

grave da trompa. Com o uso do Flap Tongue foi possível observar que as notas que soam são 

pedais, que se forem tocados com o som real seria de grande dificuldade executá-las. Isso 

requer certo domínio nessa região. Em muitos casos entre os trompistas, principalmente 

dentro da orquestra, existe uma especialidade por parte de cada um em sua região exigida. 

Porém, isso é algo relativo, porque em alguns casos a primeira trompa pode tocar notas 

graves, dependendo da obra que está sendo executada, assim como o trompista grave pode 

tocar um trecho agudo. Nesse caso, é preciso que o trompista ao iniciar sua trajetória na vida 

profissional tenha a consciência de que é preciso praticar toda a extensão do instrumento.  

   Na obra em análise, o compositor explorou bastante o registro grave da trompa. Nas 

figuras abaixo é possível visualizar os trechos nos quais foram utilizados os graves para 

demostrar a extensão de registro.  

 

 

Figura 18: Recorte da partitura Caminho Anacoluto IV. 

                                                        
13

 Sing the given note with a vowel quality as close as possible to the played sound. Keep throat open in feeling 

and use a solid air stream. Use the proper fingering (harmonic series) for the notated chord when possible. Use a 

tape recorder for an accurate feedback while developing this technique (difficult to hear the balance and resultant 

tones). 
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Figura 19: Trecho da obra Caminho Anacoluto IV. 

 

 

Figura 20: Parte da peça Caminho Anacoluto IV. 

 

  Nesse sentido, a grande dificuldade encontrada para dominar essa peça é a 

exploração da região mais grave da trompa. Por ser uma região muito grave, a escrita dessa 

peça exige muito controle no uso do ar e também na abertura dos lábios dentro do bocal. 

Outra dificuldade em executar essa região da trompa vai depender do tamanho do bocal. 

Dependendo do diâmetro se torna mais complexa a emissão nesse registro, caso o bocal seja 

menor. Por exemplo, se um trompista usar um bocal com um diâmetro menor, sem dúvidas 

terá mais dificuldades pelo fato que, para tocar nessa região grave da trompa, é preciso de 

muito espaço entre os lábios para a vibração labial funcionar. Ao executar essa peça, 

utilizamos um bocal bem maior em relação ao que usamos normalmente para facilitar a 

execução das notas graves. Portanto, o compositor utilizou a tessitura sonora da trompa 

através do flap tongue e hand pop na região grave, que resultaram também na proximidade 

sonora das notas graves do piano.  

 

4.6 Análises das obras - Inserções V e Lamento e Furore   

 
  As duas obras têm características bastante comuns do ponto de vista composicional. 

Nas duas obras são os intervalos e andamentos que mais as caracterizam em uma mesma 

ideia. Escritas na região cômoda da tessitura da trompa, as peças não demonstram tantas 

dificuldades com relação à resistência. O compositor procurou manter uma tessitura que 

muitos trompistas pudessem tocar. A extensão das duas peças se encontra entre o Ré sustenido 

2 e o Lá 4. No entanto, para um iniciante com um ano de estudo com a trompa, essa tessitura 

já pode ser difícil. O uso dos trítonos com articulações ligadas gera dificuldades nos 

intervalos, como por exemplo, do compasso 8 ao 14, da peça Inserções V, e os compassos 5 e 
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10, de Lamento e Furore. Nas figuras abaixo podemos observar as dificuldades técnicas das 

obras com a utilização dos intervalos: 

 

 

Figura 21: Recorte da partitura Inserções V compasso 8 ao 15. 

 

 

 

Figura 22: Trecho retirado da peça Lamento e Furore compasso 5 ao 12. 

 

Tecnicamente a peça Inserções V apresenta mais dificuldades em relação a Lamento 

e Furore quando se observa a digitação dos trechos da obra. Apesar de não apresentar um 

tempo muito rápido (Introspectivo e Scherzo), a digitação acaba sendo tecnicamente 

relativamente complexa pela sua forma de escrita. Os elementos que são utilizados pelo 

compositor em ambas as peças e destacados na perspectiva analítica desse trabalho são o 

bouché, portamentos, frulato e trinado. As referidas técnicas são consideradas difíceis de 

executar pelo contexto em que estão escritas, como por exemplo, na figura 21, acima. O 

frulato está na tessitura aguda da trompa, caracterizando um controle maior na embocadura; 

na figura 22, também acima, o trinado se encontra na região aguda, tornando mais difícil de 

tocar.   

 

4.6.1 Sonoridade 

 
As peças Inserções V e Lamento e Furore têm uma característica sonora bastante 

forte por conta dos intervalos trítonos que passam uma sensação de tensão, além de explorar 

muito as dinâmicas e as mudanças de andamentos. Logo no início da obra Inserções V, com a 
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indicação “Introspectiva”, a trompa começa já com uma cadência na nota sol, sendo 

pianíssimo. Com isso, já demonstra o domínio que o trompista precisa ter na precisão em 

atacar a nota pianíssimo. Em seguida, é indicada a técnica do “bouché” e a utilização dos 

“portamentos”, que para executar essas duas técnicas é preciso ter certa habilidade com esses 

elementos. O bouché está sendo usado dentro de um grupo de seis colcheias, que está 

intercalado entre duas colcheias fechadas, uma aberta, duas fechadas e uma aberta. No 

entanto, como o andamento está lento no início, fica mais fácil de dominar. É importante no 

início da obra, o trompista observar a parte do piano para ter como um guia as mudanças dos 

bouchés. Na figura abaixo, podemos observar a indicação das duas técnicas e também a parte 

do piano como guia para a trompa. 

 

 

 

 

Figura 23: Recorte da peça Inserções V demonstrando a interação do andamento com a trompa e o piano no 

início da obra. 

 

   

 

O bouché é uma técnica de som muito usada entre os trompistas como já foi dito 

anteriormente. Outro tipo de som utilizado é com o uso de surdina. Vale mencionar que há 

uma diferença entre o som da trompa com surdina de madeira e a de metal. A de madeira 

silencia, deixando o som abafado, e a de metal produz um som metálico. Ambas as peças 

terminam utilizando o uso do bouché com uma colcheia. Alguns trechos de Inserções V, que 

têm o uso da referida técnica, requerem bastante prática para executá-la. Com um andamento 
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relativamente rápido no compasso 108 e 109, como podemos ver na figura abaixo, é possível 

observar a forma complexa com que o compositor escreveu a passagem. 

 

Figura 24: Trecho da obra Inserção V mostrando as passagens com o uso do bouché.  

 

O portamento, como foi demonstrado na figura 23, no início de Inserções V, tem 

uma característica de tirar a nota de seu centro. De acordo com o sinal de indicação da 

partitura, a nota é deslocada para baixo, perdendo um pouco de sua intensidade e retornando 

para o seu centro (HILL, 1996, p.47).  No entanto, essa técnica, segundo Hill (1996), é 

considerada como um tipo de glissando. O portamento pode ter várias definições que ficam a 

critério do entendimento do compositor e sua ideia. Tecnicamente, não chega a ser difícil, 

porém, é preciso praticar fazendo o uso de alguns exercícios como, por exemplo, o uso de 

glissandos, como dito por Hill (1996).  

Na obra Lamento e Furore, ao contrário de Inserções V, a trompa começa já no 

tempo rápido e forte nos dois primeiros compassos. A ideia da composição partiu da 

justaposição, de forma brusca, sem transições, de dois andamentos e caráteres diferenciados 

(expressas já no início da peça): a fúria e o lamento, esse último como um arrependimento 

pela fúria. Os dois andamentos contrastantes se transformam em duas grandes seções no 

decorrer da peça. Como podemos observar, também nessa obra, logo no início o compositor 

utiliza o bouché, porém de uma forma mais rápida que, por sua vez, se torna mais difícil pelo 

fato de que é preciso ter muita agilidade para mudar de nota aberta para nota fechada, como 

podemos observar na figura abaixo: 
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Figura 25: Parte do início da obra Lamento e Furore onde mostra os aspectos da fúria e o lamento entre a trompa 

e a viola.  

 

Em todo o contexto composicional, as duas obras possuem muitas mudanças nas 

dinâmicas, caracterizando também uma identidade do compositor, além dos intervalos e 

andamentos. A utilização dessas nuances de dinâmicas trabalha muito o aspecto sonoro, 

principalmente na afinação das notas. Apesar de estar em uma tessitura cômoda da trompa, 

essa exploração de dinâmica também pode ocasionar certo desconforto, tanto na embocadura 

como no uso do ar.  Portanto, é preciso ter certo domínio do uso do ar e resistência na 

embocadura.  

 

4.6.2 Registro  

 
   A escrita para as duas obras foi feita em uma tessitura muito cômoda para o 

intérprete. O registro é algo bastante complexo para quem vai compor para o instrumento. O 

compositor precisa entender um pouco como funcionam os registros do instrumento. Por isso 

que é importante a interação entre o compositor e o intérprete, para que o autor entenda 

melhor as possibilidades de altura da trompa e seu alcance na tessitura. Nesse sentido, em 

termos de registro agudo ou grave, as duas peças não são complexas, pois apresentam escritas 

em regiões confortáveis na trompa. 

  Na obra Inserções V a nota mais grave parte do Ré sustenido 2 e vai até uma extensão 

de duas oitavas, passando pelo Fá sustenido 4. Apesar de cômodo, é preciso ter atenção com o 

registro grave. Alguns trompistas têm certas dificuldades com essa região pelo fato de que há 

uma transição na embocadura quando se passa por essas notas. O registro grave pode ser algo 

muito desafiador entre os trompistas. Principalmente para aqueles que se especializam na 

trompa aguda. Na figura abaixo, podemos observar o trecho mais grave da obra e sua 

dificuldade técnica.  

 

 

Figura 26: Trecho de Inserções V do compasso 31 demonstrando o registro grave da obra. 
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Nesse sentido, usando a figura acima como exemplo, observa-se que no início do 

compasso, partindo da nota Fá até o Ré sustenido, a posição da embocadura do trompista já 

está bem aberta e isso dificulta na articulação, por exemplo. Essa região pode ser difícil para 

alguns trompistas em relação à mudança de registro da trompa. Para Farkas (1956, p. 60)
14

, a 

dificuldade mais comum em executar a oitava inferior parece ser a de produzir as notas 

suficientemente poderosas. Nesse sentido, é importante que, sempre quando for estudar nesse 

registro, observar a velocidade do ar, para compensar a abertura da embocadura que é 

necessária nessa tessitura. No entanto, como é um trecho rápido, considero essa passagem 

complexa, tendo em vista a transição da embocadura nessa região. 

Já na peça Lamento e Furore é explorado mais o registro médio-agudo da trompa, 

que tem sua expansão também concentrada em duas oitavas partido do Sol 2 até o Sol 4, indo 

até o Lá 4. Nessa peça a resistência já é mais exigida do que na outra, pois sua linha melódica 

é mais extensa nas passagens lentas. Diferentemente de Inserções V, essa peça já explora mais 

a parte aguda da trompa. Na figura abaixo, iremos observar em alguns trechos recortados, 

demonstrando o uso de trilos, por exemplo, na região aguda. 

 

 

Figura 27: Recorte do compasso 10 da peça Lamento e Furore. 

 

 

 

 

Figura 28: Trecho do compasso 58 ao 60 da obra Lamento e Furore. 

 

 

Essa região onde se encontra o trinado na nota sol, como podemos ver na figura 27 acima, tem 

certo grau de dificuldade, pois se encontra na parte aguda da trompa. Os trinados em um 

                                                        
14

 The most common difficulty in playing the lower octave seems to be the one of producing the notes 

powerfully enough.  
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registro médio são mais fáceis de executar, porém, nessa altura tendem a ser mais 

desafiadores.  

 

4.6.3 Articulação 

 
Quanto às articulações, a trompa, diferentemente dos trompetes e trombones, é um 

pouco menos definida quando são relacionadas às questões de ataques incisivos e nítidos 

(HILL, 1996). A duas peças exploram bastantes articulações ligadas e separadas, algo muito 

usado na escrita para trompa. Para Hill (1996), a trompa com relação à família dos metais é 

um instrumento que tem a possibilidade de combinar vários tipos de articulações, no entanto, 

tem em seu registro grave a dificuldade em executar as articulações suaves.  

Com a utilização dos intervalos de trítonos, as articulações se tornam um pouco mais 

complexas pela quantidade de saltos com o uso de ligaduras. Na figura abaixo podemos 

observar algumas das articulações da obra Inserções V. 

 

 

Figura 29: Recorte da peça Inserções V. 

 

   Nessa peça do compasso 8 até o 14 podemos observar que a dificuldade maior na 

articulação são os saltos motivados pelos intervalos de trítonos. Na trompa geralmente esse 

tipo de articulação se torna complexa. Nesse trecho se trabalha muito passagens de 
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flexibilidades com o uso das quartas aumentadas, exigindo um fluxo maior na condução do ar 

entre uma nota e outra. Já a partir do compasso 16 até o 27, em um movimento um pouco 

mais rápido, as articulações se encontram na maioria das vezes por grau conjunto, sendo 

utilizadas fusas exigindo certa agilidade nos dedos. Uma das dificuldades encontradas são os 

saltos da região grave para o médio dos compassos 17 ao 18 e do 19 ao 20, saído de uma 

articulação separada com colcheias e indo para o uso de articulação ligadas com a utilização 

de fusas, exigindo agilidade e clareza. Do compasso 24 ao 26 a trompa se apresenta sozinha, 

submetendo ao trompista uma exposição mais desafiadora, algo que aparece também em outro 

trecho da obra no compasso 31. Em seguida, iremos observar um recorte de um trecho da 

parte de Lamento e Furore onde visualizaremos as articulações exploradas pelo compositor 

Orlando Alves.  

 

Figura 30: Trecho da peça Lamento e Furore apresentando as articulações. 

 

Diferente da outra obra as articulações apresentadas em Lamento e Furore são por 

saltos e por movimentos rápidos, como podemos observar na figura acima no compasso 5 e 

10. Em encontro com o compositor, foi solicitado para que a execução desse trecho que se 

repete na obra toda fosse ligando de duas em duas para facilitar os saltos. No entanto, na 

figura, ainda não se encontra essa correção. Mas na versão final que se encontra no final desse 

trabalho constam as modificações que foram feitas. Já na parte lenta, as articulações utilizadas 

foram as ligaduras, que, por sua vez, exigem também um grande fluxo de ar. As dificuldades 
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encontradas nas articulações se deram principalmente no uso das ligaduras, que requerem 

bastante o uso de ar e uma boa flexibilidade. Vale mencionar que nas duas obras as 

articulações que foram demonstradas nas figuras acima são apresentadas no decorrer de todas 

as obras.   

 

4.6.4 Digitação 

 
  Como dificuldade técnica nas duas obras de Orlando, a digitação tem certo grau de 

complexidade quando está relacionada ao andamento que é algo muito peculiar na escrita do 

compositor, e torna uma de suas características mais marcantes em suas obras. Nas duas obras 

aqui em análise, é possível observar como são trabalhadas as mudanças de andamentos e tipos 

de compassos. Em Inserções V foram cinco tipos de compassos escritos: 3/4, 6/4, 5/4, 2/4 e 

4/4. Já em Lamento e Furore foram seis diferentes tipos de compassos explorados: 2/4, 4/4, 

7/4, 6/4, 3/4 e 5/4. Dessa forma, as duas peças exigem bastantes conhecimentos e domínio 

com relação às células rítmicas e precisão. Como podemos observar na peça Inserções V na 

última página, o compositor escreveu uma série de mudanças entre notas abertas e bouché, 

que caracteriza um trecho difícil de executar.  

 

Figura 31: Trecho recortado da peça Inserções V demonstrando a digitação da trompa. 

    

Observando a figura acima, a digitação é algo desafiador nesse trecho como podemos 

ver na saída das fusas para o bouché que requerem bastante agilidade. O trecho mais 
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complexo está entre o compasso 108 e 109, e a dificuldade encontrada nesse caso são as 

mudanças rápidas para os bouchés.  

    Vale mencionar que em se tratando da digitação na obra Lamento e Furore não é 

algo tão difícil de executar e sim mais a parte da articulação como foi demonstrada 

anteriormente. Portanto, no próximo capítulo apresentaremos direcionamentos para superar as 

dificuldades técnico-interpretativas encontradas nas obras que foram apresentadas durante 

este capítulo. 
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5 AS PRINCIPAIS POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM E ABORDAGENS 

DIDÁTICAS PARA OS MATERIAIS ESTUDADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados direcionamentos para aprendizagem e ensino junto 

com os resultados obtidos nas análises das obras abordadas no capítulo anterior. Assim como 

sugestões de estudos que possibilitem superar as dificuldades técnico-interpretativas 

encontradas, que são propostas abordagens através de métodos, estudos, livros e artigos que 

tratam sobre a temática no âmbito mais geral e específico do assunto em questão.  

No geral, as dificuldades encontradas se deram por parte da exploração de elementos 

dos séculos XX e XXI da música contemporânea a partir de obras dos compositores J. 

Orlando Alves e Marcílio Onofre. Como alguns são elementos não convencionais do 

instrumento em questão, foi necessário indicar estudos diários que pudessem trabalhar 

dificuldades como tessitura do instrumento, dinâmicas, mudanças de andamentos, mudanças 

de ritmos, fortalecimento da embocadura, domínio da digitação alternativa, entre outras 

técnicas que serão abordadas ao longo desse capítulo. Nesse sentido, procuramos uma forma 

mais simples de exemplificar os resultados obtidos durante os estudos com relação à 

organização dos tópicos deste capítulo. Na parte da sonoridade trataremos dos principais 

elementos e aspectos que sugiram nas obras como Flap Tongue, Hand poping, Multifõnicos, 

frulatos, vibrato, uso de surdinas, bouché, e suas respectivas possibilidades de aprendizado.  

Assim como observamos no Capítulo II, a preparação de uma obra, seu ensino e a 

performance envolvem uma série de fatores que, considerando as especificidades deste 

trabalho, destaca-se a organização do estudo diário e aspectos psicológicos da performance 

para lidar com os vários desafios relacionados à prática instrumental no contexto contemplado 

por esta pesquisa. 

 

5.1 Organização do estudo diário 

 
 No meio da música, organizar uma rotina de estudo é fundamental para o 

desenvolvimento artístico e performático. No capítulo II foi apresentado uma literatura no 

âmbito mais geral e também específico da trompa quando se trata sobre a importância de um 

instrumentista organizar os seus estudos rotineiros. De acordo com os autores que 

contribuíram para essa temática, e com a nossa preparação com os estudos diários para 

superar os desafios técnico-interpretativos que foram encontrados nos materiais estudados, 
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destacam-se alguns dos principais meios de organização nos estudos para os futuros 

intérpretes ou estudantes que venham a se aprofundar nesse assunto. É importante sempre 

definir as estratégias de estudos, mas é preciso ter bastante cuidado com relação à quantidade 

de tempo, tendo em vista que uma concentração excessiva de horas pode chegar até mesmo a 

gerar fadigas.  

 Para Cavalcanti (2010, p. 75), “não basta debruçar-se por tempo indeterminado em 

uma atividade específica, pois, a quantidade de horas acumuladas não garante por si só um 

ótimo desempenho”. Nesse sentido, para um estudo de 4 horas, por exemplo, uma sugestão é 

sempre colocar uma pausa de pelo menos 10 minutos para o corpo não se sobrecarregar, ou 

seja, 50 minutos estudando e 10 descansando. Quando se trata de organizar os estudos Santos 

e Hentschke (2009) corroboram com os aspectos da prática deliberada que tem como 

propósito buscar uma melhor preparação na performance. Segundo as autoras, quatro formas 

de se planejar são essenciais para uma preparação performática: 

(i) Estabelecer uma tarefa bem definida que represente um desafio pessoal a 

ser vencido; (ii) Manter-se o mais consciente possível no curso da tarefa a 

ser vencida; (iii) Dispor de persistência para repetir trechos e corrigir 

eventuais erros; (iv) Buscar estratégias alternativas para persistir e esforçar-

se no comprometimento frente às tarefas difíceis de serem realizadas. 

(SANTOS E HENTSCHKE, 2009, p. 73). 

  Então, podemos considerar que esses aspectos postos pelas autoras são muito 

importantes para iniciar os estudos. No entanto, para um aluno que está iniciando é preciso 

uma orientação adequada, para que o mesmo possa ter um preparo consolidado e que venha a 

ter o conhecimento de organizar suas próprias rotinas de estudos. Para Cavalcanti (2010, p. 

76), “ao deixar a aula de instrumento, o aluno torna-se responsável por conduzir o próprio 

processo de aprendizagem, pois ele irá determinar quais estratégias serão aplicadas, qual peça 

será estudada ou até mesmo quando e por quanto tempo irá praticar”. Portanto, é importante 

preparar o estudo a partir de conceitos atuais. Nesse sentido, discorre-se sobre alguns aspectos 

relevantes que nos levaram a um consenso no preparo da rotina de estudo para esse tipo de 

material estudado.  

Após decidir o repertório a ser estudado, escolhemos quais tipos de materiais seriam 

possíveis de serem utilizados como ferramenta de estudo. Nesse caso, a utilização de 

métodos, apostilas, visualização de vídeos e livros que contemplassem os aspectos 

encontrados nos materiais. Depois, organizou-se o tempo disponível para a preparação da 

rotina de estudo, levando em consideração o curto tempo diário vago para estudar o material 
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por questões ocupacionais como empregos, ensaios com grupos e aulas. Desse modo, o tempo 

livre se deu por duas horas diárias, sendo considerado curto, porém suficiente.  

  Para se otimizar os estudos em duas horas, separou-se 15 minutos com aquecimentos 

que fossem voltados para os elementos encontrados no material, como tessitura da trompa, 

flexibilidades, articulações, digitações e técnicas não convencionais como hand pop e flap 

tongue. Depois utilizou-se mais 35 minutos para estudar lições dos métodos, sempre 

utilizando os aspectos técnicos encontrados nos materiais. Ao finalizar essa primeira etapa, 

com um descanso de 10 minutos, utilizou-se o tempo restante para estudar o material. Vale 

mencionar que é sempre importante variar a rotina diária, no sentido de que não é preciso 

manter os mesmos exercícios, e com as mesmas sequências. Assim é possível evitar um 

desgaste mental, corporal, motivacional e até mesmo psicológico.  

 

5.2 Aspectos psicológicos da performance e do ensino 

 
A psicologia é um assunto que ultimamente vem sendo consolidado na área da 

performance musical por muitos pesquisadores. Esse crescimento se deu pelo fato de 

decorrentes problemas com os aspectos da ansiedade e o estresse entre os performers durante 

a preparação para a atuação nos palcos. Num âmbito mais geral e especifico pesquisadores 

que foram contemplados nessa pesquisa discorrem assuntos importantes para que o 

instrumentista possa lidar com essa problemática. Para Ray et al. (2016, p. 306) a efetividade 

de uma performance, portanto, estaria diretamente ligada à profundidade com que o 

performer estuda a técnica e o texto musical, à sua condição neurológica e ao seu preparo 

físico e psicológico. Nesse sentido, de acordo com os autores, podemos considerar que um 

excesso de prática, ou até mesmo de muitas atividades, podem causar tanto a ansiedade 

quanto o estresse, e isso acaba afetando o desempenho performático.  

 Neste caso, com relação à ansiedade, relatei um pouco da minha vivência na 

performance, por exemplo, em muitos momentos atuando como trompa solo em uma 

orquestra, em que o trompista na maioria das vezes está exposto a executar os principais solos 

sinfônicos existentes, percebia o quanto a ansiedade se manifestava pelo fato de ficar em 

dúvida se iria sair bem ou não. Para superar essa ansiedade decidi me expor mais e atuar em 

algumas ocasiões como solista, gravações, prática com grupos de câmara e isso acabou 

despertando em mim um conforto em relação a lidar com a ansiedade. Para Oliveira filho 

(2016, p. 15), “gravações e tocar em público são um ponto importante nesse quesito de lidar 

com a ansiedade, por trazerem uma avaliação de fora do palco que muitas vezes o músico não 
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vê”. Do ponto de vista do autor, é normal um músico ter uma grande cobrança de si mesmo, e 

isso acaba levando ao estresse, que em muitos casos acaba trazendo também problemas no 

corpo. Outro fator que gera tais problemas cognitivos são os excessos da preparação de um 

repertório, no qual o músico acaba excedendo até mesmo o limite do corpo. Segundo Sinico e 

Winter (2013):  

[...] durante o processo de preparação do repertório para fins de apresentação 

pública, o músico costuma se confrontar não somente com dificuldades e 

demandas técnico-interpretativas que necessitam ser aprendidas e superadas, 

mas também com prazos, desejos e expectativas - tanto do executante quanto 

dos espectadores - e que podem conduzir o músico a um estado de ansiedade 

perante esta situação. (SINICO e WINTER, 2013, p. 240).      

Assim, para lidar com esse tipo de problema citado pelos autores, é preciso traçar estratégias 

que possam superar, ou até mesmo evitar esse tipo de obstáculo. Ainda segundo os autores, a 

utilização de estratégias pressupõe a existência de um objetivo claro e definido a ser 

alcançado pelo sujeito (SINICO e WINTER, 2013). Podemos entender que cada pessoa 

possui um tipo de causa ou sintoma atrelado aos aspectos psicológicos, cabendo-lhe procurar 

caminhos ou meios de como superar os contratempos, a fim de monitorar ou atenuar para 

estes.  

 

5.3 Aluno: processo de motivação 

 
Motivar o aluno para o aprendizado nos dias de hoje pode parecer uma tarefa fácil. 

Mas levando em consideração o ambiente de onde vive, a cultura local e até os modos 

educacionais de como foram colocados pelos seus familiares, não é uma tarefa tão fácil para 

um professor, por exemplo. Cabe ao professor traçar estratégias com os alunos para motivá-

los. Incentivar o aluno com perspectivas de um futuro promissor através da música é algo que 

pode despertar um interesse maior na sua aprendizagem. Para Feitosa (2013) a perspectiva de 

um bom emprego no futuro pode fazer com que o aluno se interesse mais pelo aprendizado e 

desenvolva uma base técnico-interpretativa mais sólida.  

Como exemplo, muitos dos jovens gostariam de ingressar nas forças armadas, e com 

o aumento de vagas isso possibilitou um incentivo a mais para aqueles que almejam essa 

oportunidade. Como professor, comento entre meus alunos durante as aulas as perspectivas de 

futuros empregos como tocar em uma orquestra, ser um professor de uma faculdade, 

conservatório e também as tendências do mercado como clarinadas de casamentos, grupos de 
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câmara, projetos, e outros meios que venham a motivar a vontade de seguir e contemplar os 

seus objetivos a serem alcançados.  

Para Figueiredo (2014), a aula individual é um momento de contato mais direto com 

o aluno, tornando a interação mais próxima entre o estudante e o professor. Segundo o autor: 

[...] as aulas proporcionam uma aprendizagem intensiva e individualizada 

capaz de atender as necessidades musicais únicas de um aluno, tanto para 

aquele que tem o objetivo de estudar para ser músico profissional, quanto 

para aquele que deseja aprender um instrumento por razões sociais, culturais, 

ou simplesmente para se divertir. (FIGUEIREDO, 2014, p. 83). 

Portanto, é importante também abordar a motivação do aluno de acordo com o contexto de 

onde ele vem (tanto social como cultural), sempre procurando direcionar o aprendizado para a 

sua realidade de vida. 

 

5.4 As particularidades do aluno no processo de aprendizagem  

 

 Como professor da Orquestra Criança Cidadã (OCC), busco sempre observar cada 

um dos meus alunos
15

 e suas particularidades no processo de aprendizagem. Com o uso de 

aulas individuais, é possível ter uma interação maior com cada um e entender qual o melhor 

processo didático que pode ser utilizado para cada indivíduo, sempre procurando saber 

também quais as dificuldades encontradas por parte do aluno nos materiais colocados em sala.  

Para os iniciantes essa atenção é um pouco maior com relação aos conceitos éticos e 

disciplinares em sala de aula, para que eles entendam o processo de formação do indivíduo, 

tais como o respeito com o professor em sala, os deveres a serem cumpridos, bem como a 

construção de um prática mestre-discípulos, sempre valorizando as perspectivas particulares 

de cada um.   

Já para os mais avançados, proponho um pouco de liberdade na escolha do material 

(o repertório). No entanto, fico sempre atento às escolhas considerando o nível técnico de 

cada um. Isso é um fator que tem incentivado bastante os alunos, e que é possível observar os 

gostos e tendências deles com relação, por exemplo, à música cultural, o que possibilita uma 

relação maior com a interpretação musical, incluindo também um contexto histórico local. 

Como o projeto no qual faço parte é sediado em Recife – PE, essa tendência cultural está 

voltada mais com o frevo. Por esse motivo, um dos compositores que são contemplados na 

                                                        
15

 Como professor da OCC tenho sete alunos, sendo 6 meninos e uma menina, com faixa etária de 11 a 18 anos.   
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sala de aula é o compositor José Ursicino, mais conhecido como “maestro Duda” – fato que 

proporciona um gosto maior por parte dos alunos com o aprendizado em sala de aula.  

 

5.5 Os procedimentos na criação da formação do aluno 

 
Essa é uma temática muito importante que vem sendo discutida no meio acadêmico, 

principalmente nessa era da tecnologia, que, por sua vez, pode ser uma ferramenta de grande 

favor para o desenvolvimento criativo do aluno. Em se tratando da música brasileira 

contemporânea, há uma gama de criatividades que envolvem esse contexto, pelo fato de usar 

elementos estendidos técnico-interpretativos, equipamentos eletrônicos, improviso, entre 

outras possibilidades que possam despertar esse processo de criatividade na formação do 

performer. Nesse sentido, alguns pontos importantes podem ser abordados como, por 

exemplo, incentivar o aluno a pesquisar sobre técnicas não convencionais tanto do próprio 

instrumento de uso como em outros, podendo assim ampliar o repertório a ser estudado. Outro 

aspecto importante é o processo de aprendizagem auditivo, que por sua vez está direcionado 

para o desenvolvimento da percepção, levando o aluno para um mercado mais amplo, como o 

da música popular que contempla técnicas de improvisos (FEITOSA, 2016).  

Incentivar o aluno a participar de um grupo também contribui para o 

desenvolvimento criativo, levando em consideração o compartilhamento das informações 

colocadas durante o processo de ensaios, bem como trabalhar também a percepção auditiva ao 

escutar outros instrumentos. Outro fator importante para o processo da formação criativa do 

aluno é colocá-lo no meio do processo criativo da música contemporânea, levando em 

consideração a interação do compositor com o intérprete, que possibilita a criação de novos 

elementos, bem como o aprendizado de elementos existentes dentro desse contexto.  

Sobre esse aspecto do processo criativo na música dos séculos XX e XXI, relato um 

pouco da minha experiência vivida no processo da criação de uma obra dedicada para esta 

pesquisa, no qual pude vivenciar um conhecimento de novos elementos composicionais 

existentes que tiveram uma contribuição para o meu desenvolvimento criativo, por meio do 

qual tive que adquirir conhecimento com estudos diários tanto com o instrumento como em 

pesquisas relacionadas ao uso dos elementos utilizados nas composições. Com isso, tive 

também a oportunidade de aprender novas técnicas não convencionais do repertório da 

trompa.   
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Portanto, é importante trabalhar com o aluno os processos que desenvolvem a sua 

cognição criativa de modo que o indivíduo possa ter seus próprios meios para lidar com o 

mercado de trabalho. 

 
 

5.6 Sonoridades  

 
  Cada obra apresentada no capítulo anterior demonstrou peculiaridades no uso de 

sonoridades. Pudemos observar uma variedade de sons e timbres, como por exemplo, o uso 

do vibrato, Flap Tongue, Hand poping, Multifõnicos, frulatos, uso de surdinas, bouché e os 

intervalos trítonos formando vários tipos de sons. Para cada elemento sonoro destacado acima 

houve uma abordagem com foco na interpretação técnica da trompa voltada para o repertório 

estudado, demonstrando suas dificuldades técnicas. Apresentarei a seguir possibilidades de 

abordagens sobre como superar as dificuldades encontradas. 

5.6.1 O uso do vibrato 

   
  O vibrato é uma técnica que pode ser utilizada na trompa de várias formas, e em vários 

contextos. Por exemplo, no período clássico, a exemplo do compositor Mozart, não é tão 

usual essa técnica, porém, alguns trompistas usam por sua preferência. Já no período 

romântico é bastante utilizado o vibrato a exemplo do Morceau de Concert, op. 94 de Camille 

Sant Saëns (1887), no qual muitos intérpretes utilizam essa técnica. Em se tratado da música 

contemporânea, o uso dessa técnica pode ser feito tanto pela preferência do intérprete como 

por anotação do compositor. No capítulo anterior foi possível observar na peça Nocturne I.a 

de Onofre as indicações de onde o compositor especifica a utilização do vibrato. Na figura 

abaixo podemos recordar um pouco das indicações. 

 

 

Figura 32: Recorte da peça Nocturne I.a dos trechos com vibratos.  

 

  Para conseguir o domínio do vibrato, existem métodos que trabalham esses tipos de 

técnicas. Até mesmo em exercícios diários com o uso de flexibilidades é possível desenvolver 
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essa habilidade. Segundo Hill (1996, p. 61)
16

, “[...] o grau de mudança de tom permanece o 

mesmo, enquanto a velocidade é alterada conforme descrito”. Outra maneira que observamos 

para superar essas dificuldades são estudos com trinados labiais de forma lenta, 

proporcionando assim certa flexibilidade na mandíbula para executar o vibrato. Um exercício 

que pode ajudar a trabalhar esses aspectos pode ser encontrado no livro de aquecimento 

criado pelo Prof. Will Sanders (1965) Technische Übungen (2015)
17

, onde trabalha na página 

23 técnicas de flexibilidade. Na figura abaixo podemos observar o uso: 

 

 

Figura 33: Exercício do livro Technische Übungen do Prof. Will Sanders (2015, p. 23). 

 

     Como podemos visualizar, esse exercício pode ajudar na movimentação maxilar que 

por sua vez auxiliará no desenvolvimento do vibrato. Para Blatter (1997, p. 135)
18

, o vibrador 

da mandíbula é usável e pode produzir uma variedade de efeitos, desde uma ondulação 

microtonal, passando por um trêmulo ou trinado labial, até uma alteração estridente no tom 

em um intervalo de quinta justa ou mais. Também podem ser feitos exercícios, por exemplo: 

tocando a nota longa usando o Dó 3 da trompa e fazendo suavemente um movimento na 

mandíbula para baixo, saindo do centro da nota como um movimento lento; em seguida 

                                                        
16

  Degree of pitch change remains the same while the velocity is altered as described.  
17

 A apostila de estudo intitulada Technische Übungen (exercícios técnicos) do professor Will Sanders foi 

desenvolvida em 2015 e é bastante utilizada aqui no Brasil pelos trompistas. Esse material está disponível no 

formato de PDF e é compartilhado pelo próprio idealizador, por meio eletrônico através das comunidades de 

trompas tanto no exterior como no Brasil e nos encontros nacionais de trompa.  
18

 The jaw vibrato is usable and can produce a variety of effects, from a microtonal undulation of the pitch, 

through a shake or lip trill, to a raucous alteration in pitch covering a perfect fifth or more. 
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voltando para o centro da nota. Esse movimento pode ser feito também para cima e com 

movimentos acelerando gradativamente até que chegue à sonoridade desejada do vibrado.  

 

5.6.2 O uso do Frulato 

 
    Ambos os compositores usam o frulato que hoje em dia é utilizado com bastante 

frequência entre os instrumentos de metais. Em se tratando do uso da referida técnica na 

trompa, é possível identificar uma maior abordagem nos estudos de rotina entre os trompistas. 

Em se tratando do uso dessa técnica nas composições analisadas, todas as obras utilizam o 

frulato como um tipo de sonoridade. Nesse sentido, faremos uma abordagem geral das quatro 

peças, sobre o assunto em questão, já que os compositores utilizaram em suas composições. 

Nas figuras abaixo podemos visualizar alguns trechos recortados das obras.  

 

 

Figura 34: Recorte da peça Nocture I.a de Marcílio Onofre, trecho com frulato.  

 

 

Figura 35: Trecho de Caminho Anacoluto VI de Marcílio Onofre. A parte da trompa se encontra na clave de fá.  

 

 

Figura 36: Peça de Orlando Alves Inserções V.  

 

 

Figura 37: Obra de Orlando Alves Lamento e Furore. 
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  Para um melhor entendimento, utilizaremos conceitos de autores tanto relacionados à 

trompa como em outros instrumentos que problematizam essa temática. O frulato é uma 

técnica que auxilia em vários fatores técnicos do instrumento de metal que possibilita uma 

melhora, por exemplo, no fluxo do ar, na articulação e até mesmo no fortalecimento da 

embocadura. Para Hill (1996, p. 32)
19

, é uma técnica popular em grande parte por causa de 

seu poder de projeção de mf – fff (mezzo forte – forte-fortíssimo). Para alguns instrumentistas 

essa técnica é excelente para resolver problemas como a transição do registro grave para o 

médio.  

  Para executar o frulato é preciso deixar a língua bem relaxada, para que o ar possa 

movimentar a língua para cima e para baixo quando jogado para fora com uma velocidade 

constante. Para iniciar, sugirimos começar com uma nota confortável, de preferência um Dó 

3, fazendo com nota longa, e, ao iniciar, procure prestar atenção se a língua está fazendo o 

movimento para cima e para baixo. Cantores usam essa técnica para aquecer as cordas vocais, 

antes de atuarem nos palcos. No livro de aquecimento Technische Übungen (2015) de Will 

Sanders é possível encontrar, em todos os exercícios propostos, o uso do frulato que, para o 

autor, é fundamental para o desenvolvimento técnico do trompista. Na figura abaixo podemos 

observar em um dos seus estudos a forma em que trabalha o frulato.  

 

 

Figura 38: Exercício do livro Technische Übungen de Will Sanders (2015, p. 4). 

 

                                                        
19

 A very popular technique largely because of its power and projection from mf – fff. 
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  Como podemos observar na figura acima, o exercício se encontra em uma região 

cômoda da trompa. No entanto, o andamento indicado pode ser um pouco rápido para quem 

ainda não tem o domínio dessa técnica. Com isso, é recomendado começar com um 

andamento um pouco mais lento. Para Sanders (2015)
20

, o frulato deve sempre ser feito com a 

parte frontal da língua e não deve ser tocado com a parte de trás da língua. 

 

5.6.3 O uso do Flap Tongue 

 
 
  O Flap tongue é um tipo de articulação que utiliza a ponta da língua batendo entre os 

dentes no bocal (CHERRY, 2009, p. 76). Podemos considerar que essa é uma técnica 

estendida e que não é muito usada dentro do repertório standard da trompa, mas que pode ser 

encontrada em obras de compositores modernos. Em se tratando de outros instrumentos da 

família dos metais como trompete e trombone, é possível encontrar obras que utilizam a 

referida técnica. Segundo Blatter (1997, p. 139)
21

, “alguns músicos de metais estenderam esta 

técnica para incluir a produção de um tom sustentado pela vibração dos lábios [...]”. Para 

executar essa técnica é preciso soprar primeiro no bocal e em seguida articular com a ponta da 

língua entre os dentes como se estivesse impedindo o ar de sair da boca. Ao fazer esse 

movimento, o som reproduzido soa como um estalo, igual ao som de vácuo. A sonoridade não 

chega a ter muita potência, mas é suficiente para soar as notas desejadas apertando as válvulas 

quando executando a técnica.  

   Ao estudar essa técnica, nota-se que ao usar os lábios inferiores fora da borda do 

bocal, a projeção sonora aumenta e a articulação fica mais clara. Em alguns trechos isso não é 

possível de ser realizado pelo fato de que o compositor coloca o Flap seguido de articulação 

com o som normal da trompa. Outra passagem unindo o flap com outra articulação é o uso 

com o ar. Tecnicamente para utilizar esse efeito sonoro com o ar é preciso iniciar articulando 

com a ponta da língua ou com o meio da língua dentro do bocal, e em seguida diminuindo a 

velocidade da língua e continuando a articulação com a garganta, até ficar só o ar sendo 

articulado. Nesse contexto é impossível executar. 

   Na trompa percebe-se que ao usar o som do flap tongue, a reprodução é equivalente à 

tessitura grave do instrumento; ao utilizar a chave do polegar também modifica as notas. 

                                                        
20

 The flutter tongue should always be created with the front part of the tongue and not be played with the back 

of the tongue in the neck.  
21

 Some brass performers have extended this technique to include the production of a sustained tone by the 

vibration of the lips [...]. 
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Como por exemplo, na trompa em fá o primeiro som com flap soa o Dó 2 e na trompa Si 

bemol o Fá 1 que consequentemente soa mais que a trompa em Fá. Nessa região para muitos 

trompistas é muito difícil a articulação e principalmente quando se faz separada com o som 

real. No entanto, as articulações expostas nessa peça se deram pelo uso de técnicas estendidas, 

como o flap tongue. Essa identificação ajudou bastante para o compositor na sua escrita, que 

optou por escrever a trompa toda na clave de Fá. Na figura a seguir, podemos observar alguns 

trechos da obra.  

 

Figura 39: Trecho iniciando com o flap tongue saindo para nota real. A parte está escrita na clave de fá. Caminho 

Anacoluto IV 

 

 

Figura 40: Passagem com o flap tongue e em seguida articulação com o Ar. Parte escrita na clave de fá. Caminho 

Anacoluto IV. 

 

Observando as imagens acima (como foi um trecho retirado no meio da parte da trompa e não 

aparece a clave), a nota na figura 42 é Si bemol e na figura 43 Sol, que estão escritos na clave 

de Fá.  

 

5.6.4 O uso do Hand Pop 

   Como foi dito no capítulo anterior, para executar essa técnica, é utilizada a mão 

direita para reproduzir o hand pop, dependendo de como será executada influência na 

dinâmica. Como por exemplo, se a palma da mão estiver bem esticada, a técnica tem mais 

projeção sonora, já com a palma da mão um pouco relaxada tem pouca intensidade sonora. 

Nesse caso, com a palma da mão bem esticada, o trompista pode conseguir mais projeção 

sonora e não precisa fazer muito esforço entre o bocal e o leadpipe. É importante ressaltar que 
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seja feito com o centro da palma da mão.  Para Blatter (1997)
22

, batendo na parte superior do 

bocal com a palma da mão do intérprete, um som de estalo, conhecido como mouthpiece pop, 

pode ser produzido. Segundo o autor, ao executar essa técnica é possível ter uma sonoridade 

seca, porém um pouco fraca. Como podemos observar na figura abaixo, a técnica é precedida 

por notas reais, o que dificulta a execução do hand pop pelo fato que o trompista vem tocando 

no tempo as notas reais e logo em seguida é preciso rapidamente posicionar a trompa para o 

hand pop. 

 

 

Figura 41: Trecho da peça Caminho Anacoluto IV, indicação do hand pop. 

 

5.6.5 O uso dos Multifõnicos 

 
   Esse efeito sonoro é reproduzido através das cordas vocais do instrumentista, que 

soma com a nota tocada. Para Hill (1996, p. 70)
23

, quando essa técnica envolve dois passos 

dentro de uma única série de sobretons, os resultados teóricos incluem um tom diferencial 

adicional e um tom somatório, portanto, um acorde de quatro notas.  

  Na maioria das vezes o multifônico é tocado na seguinte forma: toca uma fundamental 

e canta uma terça ou quinta, ou até mesmo uma linha melódica, por exemplo, dentro da série 

harmônica do acorde. Essa forma é a mais usada quando se aparecem os multifônicos. Já na 

obra analisada, o compositor utilizou de uma forma contrária, se assim podemos considerar, a 

qual ficou da seguinte maneira: toca um sol, por exemplo, e canta as notas de baixo. Essa é 

uma técnica bastante difícil de executar e necessita de muito treino. No entanto, as notas 

utilizadas para soar as passagens dos multifônicos têm digitações diferentes e isso dificulta 

                                                        
22

 By slapping the top of the mouthpiece with the palm performer's hand, a popping sound, known as a 

mouthpiece pop, can be produced. 
23

 When this technique involves two pitches within a single overtone series, the theoretical results include an 

additional differential tone and summational tone, thus a fournote chord. 



98 

 

mais ainda a execução da técnica. Na figura abaixo podemos observar um dos trechos que 

utiliza a referida técnica. 

 

Figura 42: Trecho de Caminho Anacoluto IV, uso do multifônico.  

 

     De acordo com a figura apresentada, a nota Sol sustenido no quarto compasso com a 

indicação da afinação (-31¢) deve ser tocada na mesma posição da nota cantada que é um Si 

bemol utilizando a trompa em Fá. Dessa forma, com essa anotação, o compositor sugere uma 

afinação baixa. Uma forma que achamos para estudar esse trecho é primeiro tocar as notas 

para ter uma referência de altura, e em seguida tocar a nota por alguns segundos e cantar a 

mesma nota juntos. Para Hill (1996), as notas uníssonas tocadas e cantadas ao mesmo 

precisam estar em uma mesma intensidade sonora, evitando assim uma distorção no timbre. 

Como esse trecho é livre, só a trompa que toca sem o piano - o compositor sugeriu que 

tocasse à vontade, sem muita pressa, dessa forma facilita a execução. 

 

5.6.6 O uso do Bouché 

     
    A utilização do bouché é uma técnica muito antiga, bastante usada entre os 

trompistas até os dias de hoje; é uma herança da trompa natural. Com seu efeito de som 

metálico e estridente, essa técnica acaba se tornando atrativa para as escritas contemporâneas. 

Não é uma técnica fácil no início do aprendizado. Nesse sentido, para superar as dificuldades 

encontradas nas análises feitas no capítulo anterior, é preciso primeiro entender como 

funciona a técnica. Alguns estudos que são escritos para trompa natural ajudam nos estudos a 

desenvolver certa habilidade com essa técnica. Explicando melhor, para usar o bouché, é 

preciso com a mão direita fechar a passagem do som na campana, até que soe um som 

metálico consistente e afinado. Para ajudar a ter uma boa afinação utilizando essa técnica, é 

ideal tocar a nota real primeiro e em seguida fechar a mão reproduzindo o bouché. Alguns dos 
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principais autores da literatura da trompa como Farkas (1956) e Hill (1996) tratam de aspectos 

sobre a referida técnica. Por mais que sejam publicações antigas, ainda são atuais.  

     Para Farkas (1956, p. 78)
24

, a técnica do bouché é bastante difícil de aprender, mas 

quando o praticante finalmente consegue o jeito certo, é fácil e rapidamente coloca em uso. 

De acordo com o autor, essa técnica quando feita corretamente reproduz meio tom acima da 

nota tocada, e para que soe na nota real, é preciso tocar meio tom para baixo. Por exemplo, 

uma nota Sol na trompa em Fá, soaria meio tom abaixo no bouché, ou seja, um Fá sustenido. 

Com os dedos bem unidos, utiliza-se o calcanhar da mão indo de encontro à campana para 

vedar bem a passagem do som e busca-se um som metálico característico da técnica. Nas 

figuras abaixo, a demonstração de como posicionar a mão corretamente para executar a 

técnica.  

 

 

Figura 43: Posição correta da mão direita. 
25

 

 

 

 

 

Figura 44: Posicionamento da mão direita corretamente na campana da trompa. 

 

                                                        
24

 Hand-stopping is rather difficult to learn, but when the player finally gets the “knack”, it is easily and quickly 

brought into use.  
25

 Imagem retirada da internet pelo navegador do Google. 
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Figura 45: posição correta de como executar a técnica do bouché.  

 

O bouché pode ser reproduzido também com a surdina de metal que tem um formato de taça e 

que possui um som mais estridente e metálico. Geralmente a dinâmica sugerida é mf-fff, onde 

tem mais potência sonora. No entanto, a referida técnica quando tocado com a mão na região 

médio grave, perde um pouco de sua potência e qualidade sonora também, e que a melhor 

opção nesse caso, é tocar com a surdina de metal. Para Hill (1996) praticar primeiro com a 

surdina ajuda na identificação da característica sonora do bouché.  

  Outro elemento utilizado em uma das composições, especificamente em Inserções V, 

são os portamentos, que por sua vez podem ser feitos tanto com a mão direita como com a 

embocadura. Para executar com a mão, basta movimentar levemente para dentro e para fora o 

calcanhar da mão indo de encontro com a campana, mas que não necessariamente fechando 

por completo como a técnica do bouché. Isso faz com que a nota flutue para cima e para 

baixo, dando uma sensação de som “uau, uau, uau, uau”. Já com a embocadura, segundo Hill 

(1996) pode ser feito um breve relaxamento da abertura e fluxo do ar na nota com um retorno 

ao normal ou fechar levemente com a mão direita na campana retornando á posição normal 

aberta.  

 

5.7 As digitações  

 
Para superar as dificuldades encontradas nas digitações, utilizamos os livros dos 

autores Hill (1996) e Blatter (1997), nos quais é possível encontrar explicações de como 

resolver esses tipos de dificuldades técnicas, e alguns exemplos de exercícios que possam 

ajudar no desenvolvimento da técnica. Segundo Hill (1996, p. 65), para se tocar a posição 

indicada, por exemplo, na partitura sinalizada abaixo, com a nota Ré bemol 4 com a afinação 

baixa, utilizar a digitação com as válvulas 1 e 3 ao mesmo tempo na trompa em Fá, ou na 
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primeira válvula usando a trompa em Si bemol. Já Blatter (1997, p. 462), indica para o Ré 

bemol 4 com a afinação baixa, a digitação da válvula 3 ou 123 na trompa em Fá. Para tocar o 

Fá 4 natural alto, o autor demostra a posição 123 na trompa em Fá. Nesse sentido, como é 

possível observar nos exemplos expostos pelos autores para executar essa técnica, não é 

preciso modificar a embocadura para compensar a afinação e sim as válvulas. A própria 

mudança da posição feita com as chaves já contempla o efeito desejado. Contudo, é preciso 

ter certo controle na embocadura, principalmente na região aguda onde os harmônicos estão 

muito mais próximos uns dos outros. Na figura a seguir podemos visualizar as digitações 

indicadas em vermelho.  

 

 

 

Figura 46: Trecho da obra Nocturne I.a. 

 

Outra peculiaridade encontrada com relação ao uso da digitação se deu pela 

combinação, principalmente, para alcançar determinadas afinações e auxiliar na execução dos 

multifônicos. A trompa, por ser um instrumento com uma série harmônica muito ampla, é 

possível tocar a mesma nota com várias posições, com isso podendo variar na afinação. Em 

Battler (1997) é possível identificar as várias posições existentes na trompa. Nesse livro é 

possível encontrar muitas das posições que podemos considerar como “posições alternativas”, 

mesmo não sendo classificadas dessa forma pelo autor. Usando como exemplo a obra 

Caminho Anacoluto IV, a primeira aparição na partitura com a posição alternativa é 

observada logo no início, com a utilização dos multifônicos, onde está sendo indicada a 

afinação dos harmônicos por -31¢
26

. Para identificar essas variações de afinação, é preciso 

utilizar afinadores específicos. Com o avanço da tecnologia, é possível encontrar esses 

afinadores até mesmo em aplicativos de celular
27

. Na figura abaixo podemos observar a 

anotação:  

 

                                                        
26

 Geralmente essa indicação -31¢ é utilizada para indicar a alteração na afinação dos harmônicos, podendo tocar 

com uma afinação baixa ou alta.  
27

 Um aplicativo que se indica para identificar as afinações específicas se chama “Da Tuner Life”. 
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Figura 47: O recorte foi feito do início da peça Caminho Anacoluto IV e está na clave de fá e em vermelho estão 

destacadas as posições sugeridas pelo o interprete da obra. 

 

 

Figura 48: Trecho da obra caminho anacoluto IV com as marcações dos dedilhados.  

 

Figura 49: Parte retida da peça Caminho Anacoluto IV com as marcações em vermelho identificando as 

digitações sugeridas.  

 

Ao indicar a utilização de multifônicos com a modificação da afinação -31¢ é preciso 

modificar também a digitação para poder executar os harmônicos desejados. Por exemplo, o 

multifônico está sendo cantado com a voz de baixo, usando a nota Si bemol 2 no início e na 

voz de cima a nota Sol sustenido 3. As posições das válvulas para as notas da voz de cima são 

utilizadas na trompa em Fá, como está destacado em vermelho na figura acima, e para tocar o 
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Sol sustenido na mesma posição da nota cantada que é Si bemol (válvula 1). Essa digitação é 

específica apenas para a nota Sol sustenido e o La bemol, já as demais permanecem na mesma 

digitação de origem como mostra a imagem.  

   As dificuldades encontradas que norteiam essas peças se deram pelas passagens com 

o uso de saltos e das células rítmicas utilizando fusas, que, em alguns momentos, são 

terminadas com bouché na colcheia, como foi exposto no capítulo anterior em Inserções V. 

Alguns exercícios que podem ajudar a superar os problemas com as digitações são possíveis 

de encontrar no livro de estudo Sixty selected studies Georg kopprasch.  

   Considerando algumas passagens rápidas, sendo utilizados por graus conjuntos, 

alguns exercícios possíveis que poderiam auxiliar no desenvolvimento técnico da execução, 

são as lições número 12, 19 e 36. Na figura abaixo são demonstrados alguns recortes dos 

exercícios propostos aqui para superar os obstáculos encontrados, bem como um trecho da 

peça: 

 

 

Figura 50: Trecho retirado da peça Inserções V. 

 

 

Figura 51: Recorte do livro de estudos Sixty selected studies Georg kopprasch, lição número 12. 
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Figura 52: Retirado do livro de estudos Sixty selected studies Georg kopprasch. Indicação da unidade de 

tempo 6/8. 

 

 

Figura 53: Imagem extraída do livro de estudos Sixty selected studies Georg kopprasch lição 36. 

 

 As sugestões de estudos expostas nas figuras acima, apesar de não estarem inscritas 

com o ritmo de fusas, os andamentos já proporcionam certa agilidade na hora de estudar. 

Tendo em vista o tempo do Allegro moderato sendo mais rápido do que o Scherzo indicado 

pelo compositor na partitura com semínima igual a 80, podemos considerar que esses 

exercícios auxiliam também no aprendizado desse tipo de repertório. No exercício referente 

ao número 12, na figura 54, é possível encontrar no final da lição do método várias indicações 

de anotações, com diferentes articulações que podem auxiliar no desenvolvimento da 

digitação, a fim de superar as dificuldades encontradas na escrita de Inserções V. Outra forma 

de praticar é fazer o estudo com um tempo mais cômodo, acelerando aos poucos, até que 

chegue no andamento indicado.  

           Outro famoso método para trompa que tem seis volumes é o Maxime-Alphonse 

(1924). Apesar de serem livros de estudos muito antigos, o Maxime-Alphonse e Georg 

Kopprasch fazem parte do ensino de aprendizagem da trompa tanto no cenário nacional como 

internacional até hoje.  No Maxime-Alphonse, vol. 1 (1924, p. 23) especificamente o 

exercício de nº 60, é possível encontrar uma digitação próxima a um dos trechos da obra em 
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questão que se encontra do compasso 29 ao 41. Na figura abaixo, iremos observar tanto o 

trecho da obra como a do exercício:  

 

Figura 54: Recorte de um trecho da obra Lamento e Furore. 

 

 

 

Figura 55: Exercício retirado do livro Deux cents études nouvelles mélodiques et progressives: en six 

cahiers Maxime-Alphonse vol. 1 (1924, p. 23). 

 

Como podemos observar na figura acima, onde temos o exercício número 60, as 

articulações estão separadas diferentemente do trecho da obra. No entanto, o intérprete pode 

utilizar as articulações indicadas na obra para estudar a lição. Modificar as articulações é uma 

maneira de estudar uma passagem de difícil dedilhado, até mesmo mudanças rítmicas.  

 
5.8 As articulações 

 
Para dominar o uso das articulações, apresentamos alguns estudos de exercícios de 

flexibilidade com ligaduras e notas separadas que podem ajudar a superar as dificuldades 

encontradas nas obras, a exemplo do livro Maxime-Alphonse, vol. 4, (1925) que trabalha 

aspectos de articulações separadas; assim como em The Art of French Horn Playing (1956) no 

qual o autor demonstra exercícios de intervalos, sendo trabalhos com ligaduras para o registro 

agudo e grave, com velocidade progressiva, facilitando o domínio da técnica. No capítulo 

anterior, nas páginas 70 e 71, nas figuras 9, 10 e 11, podemos observar as passagens que 

utilizam as articulações separadas e ligadas. Sendo assim, podemos observar nas figuras, a 



106 

 

seguir, dois exemplos de exercícios recortados dos autores citados, como proposta de estudos 

para superar as dificuldades apresentadas.  

 

 

 

Figura 56: Recorte do livro Deux cents études nouvelles mélodiques et progressives: en six cahiers 

Maxime-Alphonse vol. 4, trecho da primeira variação do estudo número 9. 

 

 

Figura 57: recorte de exercício do livro Farkas. 

 

 

  No exemplo do livro de Maxime-Alphonse, vol.4, o andamento exigido facilita no 

estudo da técnica, tornando mais fácil a observação do posicionamento da língua, que é muito 

importante para ter uma articulação limpa e clara. Entretanto, no exemplo de Farkas, a 

indicação de tempo já é mais rápida e com a ligadura, tornando o exercício um pouco mais 

difícil para o trompista, que não tem domínio da técnica. Nesse caso, sugere-se um andamento 

um pouco mais lento de início, aumentando a velocidade gradativamente, até chegar à 

indicação exigida.  

  Segundo Beltrami (2011, p. 90), “aprendemos que a respiração é o fator de apoio 

mais importante para se tocar ligaduras, pois é a coluna de ar que controla a maior parte da 

vibração de nossos lábios”. Portanto, é importante se atentar ao uso correto do ar, para obter 

um bom fraseado. Para a autora, grande parte da literatura da trompa é formada por obras que 

exigem um legato bem executado e, por isso, é aconselhado que o estudante se empenhe em 

aprimorar esse tipo de articulação. Desse modo, para aprimorar conforme a autora aconselha, 

alguns estudos que fazem parte da literatura da trompa devem ser estudados para superar esse 

tipo de técnica. No vol. 1 do livro de Maxime-Alphonse, algumas lições como a 17, 29, 35, 

51, 59 e 63 podem auxiliar nos estudos para desenvolver habilidades para superar as 
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articulações colocadas pelo compositor. Nos exemplos abaixo, podemos observar nas lições 

17 e 35:  

 

 

Figura 58: Lição número 17 do livro Deux cents études nouvelles mélodiques et progressives: en six 

cahiers Maxime-Alphonse vol. 1 

 

 

 

 

Figura 59: Lição número 35 do livro Deux cents études nouvelles mélodiques et progressives: en six 

cahiers Maxime-Alphonse vol. 1. 

 

Com a utilização de saltos sendo proporcionados pelos intervalos com trítonos, visto 

no material estudado, esses exemplos, apesar de não usarem esse tipo de intervalo, têm em 

suas características os saltos com intervalos de quarta justa. Nesse caso, chegando próximo 

aos intervalos encontrados na obra que são de quartas aumentadas. Portanto, os trechos da 

obra chegam próximos aos exemplos de exercícios propostos de Maxime-Alphonse e têm 

suas articulações associadas com ligaduras e saltos. Alphonse aponta para as flexibilidades e 

leveza com atenção nas dinâmicas. É importante também manter um fluxo de ar constante 

para não haver quebras nas ligaduras. Na figura a seguir, será demonstrado um trecho da obra 

no qual é possível notar também as indicações de dinâmicas de crescendo e decrescendo, 

semelhante ao exemplo 61. Esse motivo se repete pela obra inteira. 
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Figura 60: Recorte da peça Inserções V. 

 

Em se tratando de Lamento e Furore, logo no início o compositor utiliza 

combinações de articulações com os dois tipos citados anteriormente em sua outra obra. No 

quinto compasso, com o andamento Scherzo, o compositor coloca dois grupos de quatro 

semicolcheias com ligadura. No entanto, foi sugerido para o compositor separar essas 

ligaduras em duas e duas semicolcheias, facilitando a execução do trecho. Essa obra foi 

gravada pelo trompista e professor Radegundis Tavares, e é possível encontrá-la no Youtube. 

Ao escutar a gravação, notamos que o próprio intérprete modificou a forma de articular a 

passagem mencionada, facilitando as articulações. Na figura abaixo, podemos observar os 

trechos com a antiga e a nova articulação.  

 

Figura 61: Trecho de Lamento e Furore com as articulações originais e modificadas.  

 

   Esse motivo se repete por toda a obra, tanto com passagens ascendentes, como 

podemos visualizar na figura 64, e também descendentes. Nesse sentido, uma sugestão de 

estudo para superar os obstáculos encontrados nesse trecho é a utilização da lição número 6 

do livro de Kopprasch (1985); também podem ser estudas as lições 8 e 41 que constam no 

mesmo material. Dessa forma, no exemplo a seguir iremos visualizar a lição número 6 

sugerida.  
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Figura 62: Recorta da lição no. 6 do livro Sixty selected studies Georg kopprasch vol. 1.  

 

O andamento demonstrado no método é bem mais rápido do que o sugerido da peça. Uma 

sugestão é estudar o exercício no andamento em que se pede na obra (Scherzo com semínima 

a 80). 

   Com relação às articulações ligadas diferente da outra peça, essa exige trabalhar um 

pouco mais os fraseados longos com ligaduras sempre nas partes lentas. O primeiro trecho 

lento e longo começa no compasso 21 até o 26, e mais à frente do 72 ao 86, sendo a passagem 

mais longa com ligadura. Para os fraseados com ligaduras, o mais importante está no fluxo 

contínuo do ar, que faz com que se mantenha as vibrações dos lábios. Para Farkas (1956, p. 

46)
28

: [...] se quisermos obter a máxima beleza do legato, é importante vibrar conscientemente 

os lábios entre as notas. Como sabemos, os lábios são vibrados pela coluna de ar, de forma 

constante e contínua entre as notas. Na figura a seguir, uma sugestão de um exercício do livro 

de Maxime-Alphonse vol. 2, lição 34: 

 

Figura 63: Exercício retirado do livro Deux cents études nouvelles mélodiques et progressives: en six 

cahiers vol. 2, lição 34. 

 

                                                        
28

 […] if we are to get the utmost beauty of legato, it is important to consciously vibrate the lips between notes. 

As we know the lips are vibrated by the air column, so it steadily and continuously between notes. 
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Uma das sugestões mencionadas pelo autor do método, para essa lição em particular, foi 

executar a frase com sustentação no som, num andamento lento, e sempre atacar o início de 

cada nota; e, se for preciso, repetir o trecho caso a qualidade de som não esteja perfeita.  

 

5.9 Expansão de registro  

 
Como sabemos, a trompa tem uma particularidade em relação aos outros 

instrumentos de metal, que é sua tessitura que abrange quatro oitavas. Nesse sentido, existem 

muitos exercícios como aquecimentos e métodos que podem ser utilizados como didática de 

estudo para alcançar as expansões do registro da trompa. Assim, como mencionado 

anteriormente, um exercício bastante utilizado entre os trompistas, que pode contribuir nesse 

sentido, é o frulato, o qual fortalece a embocadura. No livro de estudo Technische Übungen 

do trompista e professor Will Sanders (2015), é possível encontrar uma variedade de 

exercícios para superar as técnicas da trompa, principalmente na tessitura do instrumento. A 

figura abaixo demostra um recorte de um de seus exercícios, que consideramos muito 

importante para o fortalecimento da embocadura e expansão do registro.  

 

 

Figura 64: Um recorte do livro de aquecimento Technische Übungen do Prof. Will Sanders. 

 

Essa é uma das formas de estudar a extensão da trompa e que pode ser feita em 

várias posições: descendente - explorando os graves; e ascendentes - explorando os agudos, 

de preferência de meio em meio tom. No entanto, existem muitas abordagens de como 

trabalhar e alcançar o domínio dessa grande variedade que é a extensão da trompa (FARKAS, 

1956). Para o autor (1956, p. 57)
29

, “adquirir essa gama completa não é uma conquista fácil, 

mas pode ser obtida pela prática constante e árdua das faixas superior e inferior”. Para superar 

essas faixas inferiores, alguns exercícios podem auxiliar no aprendizado. Em se tratando da 

                                                        
29

 Acquiring this full range is not an easy accomplishment, but it can be achieved by constant, arduous practice 

of the upper and lower ranges. 
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expansão da trompa, destacamos dois exercícios que trabalham aspectos técnicos para facilitar 

os estudos dessa região grave ao médio agudo da trompa, sugerido também por Farkas, que 

são Kopprasch (1985) exercício 7 e o Maxime-Alphonse (1925), vol. 4, exercício 19. A seguir 

temos um exemplo do exercício do método de Kopprasch.  

 

 

Figura 65: Exercício no. 7 do livro Sixty selected studies Georg kopprasch.  

 

   Assim como mencionado anteriormente, a região grave da trompa é bastante 

complexa e desafiadora. Para Beltrami (2011: 57): “dominar com eficiência o registro grave é 

tão desafiador quanto tocar bem no registro agudo. Aprimorá-lo requer atenção e prática 

diária tanto quanto nos dedicamos a outros aspectos técnicos do instrumento”.  De acordo 

com a autora, é preciso estudar de forma lenta sempre observando a qualidade sonora, bem 

como mantendo o timbre do som sem que modifique. Nesse sentido, o próximo exemplo é 

trabalhar um trecho do livro Maxime-Alphonse (1925), vol. 4, exercício 19, que segundo 

consta na instrução do método, é uma construção de um dos temas tocados pela trompa de 

uma da obra de R. Wagner (1813 – 1883) titulada “l'Or du Rhin” (1854) (O ouro do Reino). 

 

 

Figura 66: Exercício do livro Deux cents études nouvelles mélodiques et progressives: en six cahiers , 

vol. 4, lição 19.  

   Esse exemplo é um tipo de exercício que auxilia o trompista na região grave indo 

para a região médio aguda trabalhando uma maior parte da tessitura do instrumento. A 

sugestão para executar esse estudo indicado no método é para posicionar a embocadura de 
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modo que o centro da nota grave inicie com precisão indo para o agudo sem mover os lábios, 

que não é uma tarefa tão fácil de fazer logo no início mais que é preciso tentar até que saia 

com definição e bastante clareza e qualidade sonora. Expandir a extensão da trompa é um 

desafio para muitos trompistas principalmente para aqueles que estão iniciando.  

   Geralmente para o registro médio agudo, muitos naturalmente têm certa facilidade 

em tocar logo no início, principalmente quando se trata de estudantes que vêm de outros 

instrumentos de metais como o trompete, por exemplo. Esse fato ocorre bastante nas bandas 

de fanfarras, onde muitos acabam indos para a trompa, por questões da sonoridade e também 

com a intenção até de explorar os agudos do instrumento. No entanto, essa mudança pode não 

ser tão simples, tendo em vista vários fatores que agregam a técnica do instrumento, diferença 

do bocal, o diâmetro do instrumento, entre outros aspectos que envolvem a formação da 

trompa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              De acordo com a pesquisa realizada e das análises apresentadas nesta dissertação foi 

possível identificar elementos importantes acerca da inserção da trompa no repertório das 

obras dos compositores J. Orlando Alves e Marcílio Onofre, nas quais verificamos as 

possibilidades técnico-interpretativas para executar elementos presentes nas obras dos 

compositores citados. Nesse sentido, os direcionamentos apresentados sugerem aos intérpretes 

uma busca por soluções desse tipo de repertório bastante presente em obras compostas no 

Século XXI. Vale mencionar que no desenvolvimento de Caminho Anacoluto IV – De 

Profundis de Onofre, ocorreram diversos encontros com o compositor para a construção da 

obra que foi dedicada para este trabalho e que teve uma colaboração entre 

compositor/intérprete.  

    Observou-se que na peça Nocturne I.a de Onofre, o compositor não explorou a 

técnica estendida na trompa como foi explorada em Caminho Anacoluto IV – De Profundis. 

No entanto, a dificuldade encontrada no Nocturno I.a foram basicamente as precisões nas 

articulações e o domínio das dinâmicas na região aguda, algo bastante explorado. Também 

ressalto que nessa obra não houve a interação do compositor-intérprete. Desse modo, em 

colaboração com o compositor, foi possível explorar um universo de elementos existentes não 

usual entre os trompistas no Brasil, no qual Onofre explorou técnicas como, por exemplo, 

Hand pop e o Flap Tongue, que são elementos usados na música contemporânea.   

    Sem dúvida, com essa interação junto ao compositor Onofre, descobrimos uma gama 

de possibilidades de técnicas possíveis de serem executadas na trompa, a exemplo dos 

multifônicos invertidos, demonstrados no capítulo quatro. Trabalhar junto com o compositor 

pode fazer uma grande diferença para a elaboração de uma obra, pois é nesse momento que o 

intérprete entende melhor as ideias e os pensamentos do autor e o compositor conhece os 

possíveis elementos e habilidades que o intérprete pode vir a executar no instrumento. Essa 

interação com o compositor fez descobrir como a trompa tem uma grande expansão de 

possíveis elementos, que podem ser pesquisados e executados dentro do seu universo 

estrutural, e também me fez descobrir como estudar esses elementos de uma forma que 

pudesse utilizar e colocar em prática na preparação não só da obra, mas nos estudos diários.  

    Na peça Caminho Anacoluto IV foram encontradas mais dificuldades, pelo fato de o 

compositor explorar bastante as técnicas estendidas na trompa. Para executar as técnicas como 

flap tongue, hand pop e multifônico foi preciso primeiro fazer um levantamento na literatura 

que tratasse sobre esses aspectos técnicos interpretativos, tanto específicos da trompa como 
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para outros instrumentos de metais como Douglas Hill (1996), Alfred Blatter (1997), Cherry 

(2009) e Beltrami (2011), entre outros.  

    Já nas obras do compositor Orlando Alves foram encontradas dificuldades como 

andamentos, articulações, frulatos, digitações, surdina, bouché, intervalos e dinâmicas que são 

muito utilizadas na literatura do repertório para trompa. Porém, quando se trata dos Trítonos, 

(intervalos usados em suas composições como foi tratado anteriormente no capitulo III e IV), 

são caracterizados como dificuldades técnicas pelo fato de que são abordadas com bastantes 

saltos e passagens rápidas nas digitações, tornando as passagens mais complexas. Outra 

observação importante em relação às obras de Orlando Alves é que as duas obras foram 

dedicadas ao trompista e professor Radegundis Tavares, no qual também teve uma boa parte 

na colaboração com a elaboração das obras.  

   Por fim, entendemos que essa colaboração compositor/intérprete é importante para 

ambos os lados. Tanto para o compositor que pode colocar em prática suas ideias e 

pensamentos, quanto para o intérprete que aprende novos elementos e possibilidades de 

técnicas que possam ser executadas no instrumento.  

   Espero a partir dessa pesquisa despertar novos intérpretes trompistas a estudarem 

esses tipos de elementos da música contemporânea, de forma a colaborar no aumento de 

trabalhos relacionados não só à trompa, mas em outros instrumentos tanto da linha de metais 

quanto de madeiras, como também incentivar no aumento de obras para trompa no contexto 

mais voltado para o repertório contemporâneo, por parte dos compositores aqui no Brasil, 

explorando mais a técnica estendida.   
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APÊNDICE A 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA 

ESCOLA DE MÚSICA 

 

Entrevista semiestruturada realizada com os compositores das obras estudadas  

Nome completo: 

Data de nascimento: 

1º Quando iniciou sua carreira como compositor? Fale brevemente sobre sua trajetória. 

2º Há quanto tempo atua como compositor? 

3º Como você classificaria o(s) estilo(s) composicionais em que suas composições se 

encaixam e porque você decidiu seguir esse “caminho composicional”? 

4º Quais os principais elementos composicionais que você destaca nas composições 

analisadas nesta pesquisa? 

5º Você utiliza algum tipo de material para inspirar e/ou fundamentar suas composições? Se 

sim, quais? 

6º Qual tipo de formação instrumental você mais trabalha nas suas composições? - Metais, 

cordas, duo, trios, orquestras? 

7º Como surgiu o seu interesse em compor para a trompa? 

8º O que você destacaria na sua escrita para trompa? 

9º Você utiliza elementos de técnica estendidas para trompa em suas obras? Se sim, como 

você desenvolveu o conhecimento de técnicas estendidas para trompa?  
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10º Quantas peças você compôs para trompa? Quais foram? 

11º Existe alguma dedicatória nas suas peças? 

12º Você destacaria alguma inspiração para a escolha de títulos das obras estudadas? 

13º Qual o seu pensamento em relação ao uso desses novos elementos da música 

contemporânea para o ensino de instrumento? 

14º Você acha importante que esses novos elementos façam parte do universo acadêmico? 

15º Em pleno século XXI ainda é observado o uso de métodos antigos em algumas 

universidades no Brasil na área de música. Qual o seu pensamento ao constatar essa notícia, e 

o que você poderia relatar sobre essa problemática? 

16º Você pretende continuar contribuindo com suas composições para os novos intérpretes 

em especial aos trompistas?  

17º Você espera que suas composições possam despertar o interesse dos interpretes não só em 

executar suas obras, mas o repertório contemporâneo no geral?  

18º Você gostaria de falar sobre algo que não foi contemplado por este roteiro? 
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APÊNDICE B 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA 

ESCOLA DE MÚSICA 

 

 

 

Carta de Agradecimento 

 

 

 

Prezado professor: 

 

Agradeço por todo o seu apoio, dedicação e disponibilidade em participar da minha pesquisa 

de mestrado, intitulada “Obras para trompa compostas por membros do COMPOMUS/UFPB: 

características técnico-interpretativos e direcionamentos pedagógicos”. Indubitavelmente sua 

colaboração foi de grande importância e também fundamental para o feito desse trabalho. 

Portanto, mantenho-me no comprometimento com as honestidades e transparências das 

informações que foram prestadas e pela confiança depositada na elaboração dessa pesquisa.  

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Robson Gomes da Silva 
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APÊNDICE C 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA 

ESCOLA DE MÚSICA 

 
 

Termo de Consentimento 
 

 

Como professor da Universidade Federal da Paraíba, disponho-me voluntariamente a 

participar da pesquisa desenvolvida pelo Mestrando Robson Gomes da Silva do programa de 

Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande Norte, que tem como objetivo 

identificar as principais características técnico-interpretativas considerando elementos 

explorados principalmente nos séculos XX e XXI, em obras dos compositores Orlando Alves 

e Marcílio Onofre, e apontar possibilidades de abordagens didáticas para esses materiais. 

Assim, autorizo a coleta de dados a partir de entrevistas realizadas durante o ano de 2017. 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. 

 

 

 

 

 

João Pessoa, 15 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Marcílio Onofre 
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APÊNDICE D 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA 

ESCOLA DE MÚSICA 

 
 

Termo de Consentimento 
 

 

Como professor da Universidade Federal da Paraíba, disponho-me voluntariamente a 

participar da pesquisa desenvolvida pelo Mestrando Robson Gomes da Silva do programa de 

Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande Norte, que tem como objetivo 

identificar as principais características técnico-interpretativas considerando elementos 

explorados principalmente nos séculos XX e XXI, em obras dos compositores Orlando Alves 

e Marcílio Onofre, e apontar possibilidades de abordagens didáticas para esses materiais. 

Assim, autorizo a coleta de dados a partir de entrevistas realizadas durante o ano de 2017. 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. 

 

 

 

 

 

João Pessoa, 15 de agosto de 2017. 

 

 

 

____________________________________________ 
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ANEXOS 

 

Partituras das obras estudadas na pesquisa:  

Nocturno 1.a; Caminho Anacoluto IV – De Profundis; Inserções 

V; Lamento e Furore. 
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