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RESUMO 

 

Esta pesquisa é um estudo sobre possibilidades e estratégias para o preparo da peça Milindô 

(2019) para trompa e piano do compositor Liduino Pitombeira (1962), diante das dificuldades 

técnicas, interpretativas e suas características. Ao adentrar no universo criativo de Pitombeira e 

da pesquisa em música a autora do presente trabalho recebeu uma obra dedicada pelo 

compositor, que se transformou no objeto de estudo desta pesquisa. Na realização desse 

trabalho utilizou-se a metodologia de cunho qualitativo com ênfase na pesquisa bibliográfica, 

documental e a realização de entrevista com o autor da obra. Para a fundamentação teórica 

tornou-se necessária a compreensão do universo da pesquisa em música bem como suas 

subáreas e a pesquisa em trompa. Para a preparação da performance de Milindô, foram 

abordados os seguintes elementos musicais, visando o desenvolvimento da técnica da trompa: 

sonoridade, flexibilidade, articulação e afinação. Como resultado final da pesquisa, constatou-

se que através desses fundamentos foi possível criar uma rotina com estudos que servirá de 

proposta para trompistas que desejem estudar Milindô. 

  
Palavras-chave: Trompa. Práticas interpretativas. Liduino Pitombeira. Estratégia de estudo. 

Construção da performance. 

  



ABSTRACT 

 

This research is a study on possibilities and strategies for the preparation of the play Milindô 

(2019) for French horn and piano by the composer Liduino Pitombeira (1962), in view of the 

technical, interpretative difficulties and their characteristics. Upon entering the creative 

universe of Pitombeira and research in music, the author of the present work received a 

composition dedicated by the composer, who became the object of study of this research. In 

carrying out this work, a qualitative methodology was used, with an emphasis on bibliographic 

and documentary research, as well as an interview with the author of the work. For the 

theoretical foundation, it was necessary to understand the universe of music research as well as 

its subareas and horn research. For the preparation of the performance of Milindô, the following 

musical elements were approached, aiming at the development of the horn technique: sonority, 

flexibility, articulation and tuning. As a final result of the research, it was found that through 

these fundamentals it was possible to create a routine with studies that will serve as a proposal 

for horn players who wish to study Milindô. 

 

Keywords: French horn. Interpretative practices. Liduino Pitombeira. Study strategies. Building 

performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é um estudo sobre as possibilidades de estratégias para o preparo da peça 

Milindô (2019) para trompa e piano do compositor Liduino Pitombeira (1962), diante das 

dificuldades técnicas, interpretativas e suas características. O interesse em pesquisar sobre a 

área da performance, principalmente no que se refere às questões idiomáticas presentes na obra 

do compositor Liduino Pitombeira, surgiu através do estudo de suas composições para grupos 

de câmara - há um vasto repertório para diversas formações que incluem a trompa. 

Considerando a quantidade e diversidade de obras de Pitombeira em que a trompa é 

contemplada com destaque, inicialmente, a ideia para esta pesquisa era selecionar um grupo de 

composições que refletissem estilística e tecnicamente a abordagem do compositor. Após 

conversar com o compositor, foi proposta a composição de uma nova peça para esta pesquisa, 

a já mencionada obra “Milindô”, para trompa e piano, dedicada à autora deste trabalho. Suas 

composições possuem uma estrutura singular, contemplando prêmios, em concursos e festivais 

de música dentro e fora do país1. 

Para definir e fundamentar esta dissertação, buscamos compreender o universo da 

pesquisa em música no Brasil bem como suas subáreas: ensino, musicologia, composição, 

performance e análise musical (BORÉM, 2012). Esse contexto está em desenvolvimento por 

vários fatores, dentre os quais podemos citar o surgimento de vários cursos de pós-graduação 

que contemplam a música, mais especificamente considerando o foco deste trabalho, a 

performance musical.  Nesse panorama, destaco o papel assumido pelo pesquisador e artista. 

Como revisão de literatura, pesquisamos trabalhos brasileiros que contemplem a 

trompa, especialmente no universo da música brasileira, sobre a prática instrumental e a 

performance em música. Dentro desse universo, foram selecionadas pesquisas que focassem na 

obra de Liduino Pitombeira. Essa temática foi definida através do levantamento de pesquisas 

na pós-graduação que abordam o tema, além da minha experiência enquanto trompista e 

estudante de graduação.  

 
1 Podemos destacar os prêmios recebidos pelas Louisiana State University: Music Excellence in Teaching Award 
(Prêmio de Excelência em Ensino de Música, em nível de bolsista de doutorado, 2002 -2003); 2003 MTNA-
Shepherd Distinguished Composer of the Year (compositor do Ano da Associação Nacional dos Professores de 
Música dos Estados Unidos, 2003); 1º prêmio no Concurso Sigma Alpha Iota’s Inter American Music Competition 
(EUA, 2005); 1º prêmio do Concurso Nacional de Composição Camargo Guarnieri (São Paulo, 1998); 1º prêmio 
do Concurso Nacional de Composição “Sinfonia 500 Anos” (Recife, 2000); 2º prêmio na XIV Bienal da Música 
Brasileira Contemporânea (Rio de Janeiro, 2001). 
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Portanto, a metodologia, de cunho qualitativo, se caracterizou na coleta de dados pela 

pesquisa bibliográfica, documental e pela realização de entrevista com o compositor da obra. 

Através da coleta de dados foi possível construir a revisão de literatura na Parte 2 e o 

referencial teórico, elaborado a partir da leitura reflexiva dos textos selecionados durante a 

pesquisa bibliográfica, na Parte 3. Com base nos instrumentos de coleta foram escolhidos os 

critérios de organização e de análise necessários para a interpretação dos dados e o alcance dos 

objetivos do trabalho.  

Na quarta parte apresentamos os dados coletados - a análise da obra e a entrevista com 

o compositor, incluída paralelamente à apresentação da obra. A Parte 5 é caracterizada pelo 

resultado da pesquisa, na qual são descritos os principais direcionamentos metodológicos e 

técnico-interpretativos para o aprendizado da obra Milindô a partir do processo desenvolvido 

para esta pesquisa. Nessa parte também foram incluídas sugestões de exercícios e materiais 

didáticos que podem ser utilizados pelo trompista no aprendizado da obra. 
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2 PESQUISA EM MÚSICA NO BRASIL E A TROMPA 

 

 Nesta parte da pesquisa trataremos de referenciais teórico-metodológicos relacionados 

ao nosso objeto de estudo. Desse modo, tecemos considerações a respeito dos estudos sobre a 

performance musical no Brasil, as práticas interpretativas interdisciplinares e a pesquisa em 

Trompa no cenário brasileiro, contextualizando os principais estudos que se relacionam ao 

âmbito da performance instrumental e da trompa, além de apresentar os aspectos técnicos-

interpretativos e idiomáticos na obra de Liduino Pitombeira. Com relação aos procedimentos 

metodológicos, detalhamos aqui o percurso da pesquisa que realizamos.  

 

2.1 Pesquisa em Música - Performance   
 

Destacamos na pesquisa bibliográfica os estudos sobre performance musical no Brasil. 

Em grande desenvolvimento, esse universo de estudos apresenta características 

interdisciplinares, principalmente na sua relação com outras subáreas de música. Em seus 

trabalhos Borém (2012) confirma essa afirmação, dividindo em 10 categorias, que 

resumidamente destacamos em: (1) Ensino, Aprendizagem e Educação, (2) Idiomatismo, (3) 

Edição, Editoração e Catalogação, (4) Técnica de Execução, (5) Ciências da Saúde, (6) 

Musicologia, Sociedade, Cultura e Filosofia, (7) Composição, (8) Música Popular, (9) Fontes 

de Pesquisa (métodos, repertório, gravações e textos), (10) Análise Musical (BORÉM, 2012 p. 

160). 

Ainda sobre a interdisciplinaridade das Práticas Interpretativas, tomemos a afirmativa 

de Aquino, o qual explica que “é inevitável reconhecer o caráter multidisciplinar da prática, do 

ensino e da pesquisa em música” (AQUINO, 2003, p. 106). Para o autor, a performance em 

música possui quatro subáreas que seriam a composição, educação musical, musicologia e 

práticas interpretativas, o que torna necessário que exista uma integração entre elas.  

Diante de todo este panorama que envolve a performance, podemos destacar, também, 

a literatura sobre o papel que vem sendo desempenhado pelo performer na pesquisa em música 

atual: 

A partir de uma oposição inicial e que o performer se destacava apenas 
participando como sujeito dos objetos de pesquisa conduzidos por 
pesquisadores não performers (que muitas vezes nem incluíam o nome dos 
performers como co-autores dos trabalhos) progrediu para o quadro atual em 
que são autores da pesquisa e, mesmo líderes de grupos de pesquisa (BORÉM, 
2012, p. 160).  
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Através da leitura desses trabalhos acadêmicos que compreendem as múltiplas faces que 

envolvem a performance musical, podemos observar a importância das pesquisas relacionadas 

às Práticas Interpretativas, principalmente as pesquisas realizadas em programas de pós-

graduação. Essa área vem se consolidando a cada dia, no Brasil, equiparando-se a outras áreas 

através do crescimento das produções bibliográficas. Para Aquino, “o crescimento da produção 

bibliográfica na subárea de práticas interpretativas segue, na verdade, o que já vem a ser uma 

tendência internacional” (AQUINO, 2003, p.105). Segundo Barrenechea (2003):  
 

A performance musical é uma atividade extremamente complexa, que envolve 
aspectos psicológicos, filosóficos, pedagógicos, estéticos, históricos, técnicos, 
mecânicos, neurológicos, sociológicos, enfim, há uma gama de indagações 
que dizem respeito ao fazer musical e suas interfaces. Essa variedade de áreas 
de assuntos que se inter-relacionam com as práticas interpretativas exige 
metodologias e sistematizações específicas, e isso é o que faz com que a 
pesquisa nessa área seja tão completa e rica. (BARRENECHEA, 2003, p.114).  

  
 
Nas palavras de França (2000):   

 
A performance instrumental normalmente requer um grande esforço de 
acomodação: ao tocar uma peça composta por uma outra pessoa em outro 
tempo e lugar, o indivíduo tem que se ajustar a uma série de elementos, o 
domínio de elementos técnicos tornando-se, frequentemente, um desafio, 
desde a leitura (se for o caso) até uma caracterização estilística especifica 
(FRANÇA, 2000, p. 58).  
 

Nessa perspectiva, abordaremos a seguir alguns trabalhos que envolvem os temas da 

performance musical dentro do universo da trompa. Essas pesquisas foram realizadas por 

músicos trompistas. Esses trabalhos dividem-se em várias categorias, quais sejam aqueles que 

buscaram descrever estudos sobre a sua prática musical, a performance de uma peça ou temas 

relacionados com a aprendizagem e o ensino do instrumento. Alguns desses trabalhos tornam-

se importantes para esta pesquisa por envolverem temáticas específicas sobre aspectos técnico-

interpretativos, idiomatismo e colaboração intérprete-compositor. 

2.2 A pesquisa em Trompa no cenário brasileiro  

 Durante a pesquisa bibliográfica foram encontradas várias pesquisas sobre trompa, 

destacadas a seguir em temáticas, dentre as quais podemos mencionar a performance, prática 

instrumental, ensino e história da trompa.  Entre os trabalhos encontrados podemos dividi-los 

num contexto mais geral em temáticas contempladas especialmente pela área de performance, 

a saber: a ansiedade de palco, estreia de peças e preparação de repertório, métodos de práticas 

diárias de estudos e pedagogia da trompa, história da trompa e repertório brasileiro para trompa. 
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Destacamos: Alpert (2006; 2010); Augusto (1999); Beltrami (2006; 2011); Doyle (2018); 

Feitosa (2013; 2016); Ferreira (2009); Lima (2018); Lepre (2014); Menezes (2010); Oliveira 

Filho (2016); Oliveira (2002); Silva (2012); Silva (2017); Silva (2018); Soares (2018); Theoro 

(2010; 2018).  

Elaborei essa divisão a partir dos principais tópicos contemplados por cada autor e sua 

relação com esta pesquisa. 
  

Quadro 1: Obras pesquisadas sobre Trompa  
1999 Augusto Repertório brasileiro para trompa 

2002 Oliveira História da trompa 

2006 Alpert Prática e pedagogia da trompa 

2006 Beltrami Repertório brasileiro para trompa 

2010 Alpert História da trompa 

2010 Menezes Repertório brasileiro para trompa 

2010 Theoro Repertório brasileiro para trompa 

2011 Beltrami Prática e pedagogia da trompa 

2012 Silva História da trompa 

2013 Feitosa Prática e pedagogia da trompa 

2014 Lepre Prática e pedagogia da trompa 

2016 Feitosa Prática e pedagogia da trompa 

2016 Oliveira filho Ansiedade na performance 

2017 Silva Repertório brasileiro para trompa 

2018 Doyle Repertório brasileiro para trompa 

2018 Lima Prática e pedagogia da trompa 

2018 Silva Repertório brasileiro para trompa 

2018 Soares Repertório brasileiro para trompa 

 

Destaco que existem outros trabalhos escritos por trompistas brasileiros além dos 

citados, mas que ficaram fora dessa relação por envolverem temáticas mais distantes do tema 

desta pesquisa, a exemplo da trompa na banda de música, consciência corporal e música 

brasileira popular. Várias dessas pesquisas foram realizadas no âmbito de outras subáreas da 

música, entretanto, são importantes linhas de pesquisa relacionadas à trompa e vale mencionar 

como campos de conhecimento que vêm se desenvolvendo nos últimos anos.  

Considerando a temática deste trabalho, apresentaremos a seguir os principais estudos 
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que se relacionam mais a esta pesquisa no âmbito da performance instrumental e da trompa. 

Em Beltrami (2011), a tese é um estudo analítico técnico e musical das composições; propõe 

maior adoção deste repertório na ementa do curso de graduação em trompa. Doyle (2018) 

aborda questões técnico-interpretativas através do estudo dos Choros do compositor Villa-

Lobos2. Seu estudo é um recorte de trechos considerados por ele que apresentam dificuldades 

para a trompa.  

Do ponto de vista do autor, há várias dificuldades tanto para alunos como para músicos 

profissionais. Os estudos foram selecionados a partir de sua experiência como trompista. Após 

a seleção dos trechos o autor criou um caderno de estudos com os trechos considerados mais 

difíceis no qual ele analisa e sugere abordagens interpretativas através da sua experiência no 

cenário musical brasileiro, fornecendo uma importante fonte de referência.  Segundo Doyle “a 

intenção é que este trabalho possa servir para divulgar parte da obra de Villa-Lobos não só para 

os alunos de trompa, mas também para aqueles que queiram estudar seus aspectos idiomáticos 

na série dos Choros” (DOYLE, 2018, p. 70-71). 

Menezes (2010) analisa quatro peças escritas para trompa solo e trompa e piano 

composta por quatro compositores brasileiros, através da análise da escrita composicional. O 

autor descreve características idiomáticas das obras sugerindo possíveis interpretações do 

repertório. Menezes ainda aborda a trajetória da trompa desde os primórdios até os dias de hoje, 

mostrando como se deu o desenvolvimento tanto físico quanto técnico do instrumento. Silva 

(2017) aborda a exploração de novas sonoridades e recursos do instrumento em uma peça 

inédita dedicada ao autor. Esse estudo é um trabalho de colaboração entre o intérprete e 

pesquisador e o compositor Estércio Marquez. A partir do estudo da obra “Música para sixxen 

e trompa” foi elaborado um material didático sobre as técnicas estendidas para trompa, além de 

apresentar novas possibilidades de formação e de experimentação sonora da trompa.  

Silva (2018) oferece uma importante contribuição para este trabalho a partir da sua 

abordagem sobre os direcionamentos técnico-interpretativos e pedagógicos realizados através 

da análise das características de quatro obras para trompa dos compositores Marcílio Onofre e 

Orlando Alves.  Além das características das obras, o autor descreve os aspectos que envolvem 

a performance do repertório analisado. Fornece exemplos didáticos para se tocar as peças 

através do estudo de técnicas estendidas e também aborda a colaboração entre intérprete e 

compositor.  

Soares (2018) propõe uma análise crítica de obra para trompa de Almeida Prado, a partir 
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do estudo comparativo da mesma obra para violoncelo. O autor ainda aborda as questões 

técnicas da trompa e questões artísticas e performáticas que envolvem um recital para estreia 

de uma peça. Todos os trabalhos descritos acima possuem temáticas que se relacionam com 

esta pesquisa, pois abordam termos como a prática instrumental, a performance e as práticas 

interpretativas, ao apresentarem soluções para as dificuldades encontradas no repertório além 

das questões idiomáticas referentes à técnica do instrumento.   

2.3 A pesquisa sobre os aspectos técnicos-interpretativos e idiomáticos na obra de Liduino 

Pitombeira  

A obra de Liduino Pitombeira é marcada por elementos da música brasileira popular. 

Ao pesquisar sobre suas obras podemos encontrar referências à sua região de nascimento ou 

pessoas e lugares do Brasil. Dentre suas composições, podemos destacar “Suíte Hermética”, 

que homenageia o músico performer brasileiro Hermeto Pascoal. Essa obra é marcada por 

referências musicais típicas do Brasil, além de conter elementos inspirados em composições de 

Hermeto Pascoal. Sobre as características composicionais de Pitombeira, Angelim (2018) destaca 

que: 

Para ele, o racional e o intuitivo, universal e nacional, erudito e popular estão 
presentes em sua obra. Sua formação vem basicamente da música popular 
instrumental, que serve como inspiração desde o início da carreira, tendo 
como maior motivação para compor, suas próprias inquietações pessoais na 
busca incessante pelo aprimoramento artístico. Também considera que as 
transformações em sua produção ao longo do tempo aconteceram devido a 
fatores práticos, que dizem respeito à clareza de estrutura, notações, agilidade 
na escrita, entre outros; e fatores abstratos, referentes à aspectos da identidade, 
linguagem, abordagem, nacionalismo e universalismo, intelectualismo e 
intuição, e a mistura entre essas tendências opostas entre si. (ANGELIM, 
2018, p. 21) 
 

Na revisão de literatura não foram encontradas pesquisas sobre a escrita de Pitombeira 

para a trompa. Portanto, para entender os aspectos referentes à sua escrita do ponto de vista 

técnico-interpretativo e, consequentemente, idiomático do compositor, busquei trabalhos sobre 

essa temática que contemplam outros instrumentos. Dentre eles destaco os estudos de Angelim 

(2018), Noda (2010), Beserra (2012) e Neto (2019). 

Angelim (2018) apresenta o estudo sobre quatro peças para saxofone de Liduino 

Pitombeira. Essas peças apresentam formações bem distintas além de diferentes sonoridades e 

recursos técnicos. Para a criação do trabalho o autor apresenta possibilidades para os desafios 

idiomáticos e técnicos encontrados para a realização da performance. Noda (2010) realiza um 

estudo das características da Fuga 1, opus 149 (2009) do compositor Liduino Pitombeira. O 
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estudo é uma análise das estruturas composicionais presentes.  

Beserra (2012) apresenta uma discussão sobre os aspectos interpretativos de duas obras 

para piano do compositor Liduino Pitombeira. Através da análise o autor propõe alternativas 

para a prática interpretativa dos que almejam conhecer um pouco mais do repertório e da escrita 

pianística de Pitombeira. Neto (2019), outro autor sobre obras de Liduino Pitombeira, apresenta 

estratégias de estudo desenvolvidas para solucionar dificuldades técnicas encontradas por ele 

ao estudar a obra “Seresta n° 3 para Viola e Piano”, de Liduino Pitombeira, a partir de estudos 

práticos.  

Mediante o cenário apresentado sobre a pesquisa relacionada à trompa no âmbito da 

performance, dos estudos sobre a obra de Liduino Pitombeira assim como da minha experiência 

como instrumentista, elaborei a seguinte questão de pesquisa: quais as principais 

características técnico-interpretativas e possibilidades de aprendizagem da obra Milindô 

para trompa e piano (2019), de Liduino Pitombeira?  

Para responder essa questão e atender aos objetivos propostos, buscamos ferramentas 

de pesquisa que pudessem auxiliar-nos nesse processo.  

2.4. Objetivos 

2.4.1.1 Objetivos gerais 

Este trabalho tem como objetivos realizar um estudo e descrever possibilidades de 

estratégias para o preparo da obra Milindô, de Liduino Pitombeira, e apresentar recursos 

aplicáveis ao desenvolvimento de uma performance da música para trompa diante das 

dificuldades técnico-interpretativas. 

2.4.1.2 Objetivos específicos 

1. Identificar as principais características técnicas da obra Milindô, do compositor Liduino 

Pitombeira. 

2. Compreender a construção dos aspectos interpretativos relevantes para a performance da obra 

estudada. 

3. Verificar possibilidades metodológicas para a performance da peça Milindô. 

4. Propor abordagens didáticas para o estudo e a performance da composição analisada. 
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2.4.1.3 Metodologia 

Entre os diversos conceitos encontrados através da revisão de literatura especialmente 

no que se refere à pesquisa em música, escolhemos realizar este trabalho com o foco na 

metodologia de cunho qualitativo. Um dos conceitos essenciais nessa perspectiva está na fala 

de Ilari: “apesar de haver diferentes perspectivas, a pesquisa qualitativa tem, como eixo comum, 

ser ‘uma abordagem sistemática, cujo objetivo principal é compreender as qualidades de um 

fenômeno específico, em um determinado contexto” (ILARI, 2007, p. 37 apud PENNA, 2015, 

p. 100).  

Segundo Penna o pesquisador qualitativo busca compreender o fenômeno estudado 

como também “procura apreender as diferentes concepções, percepções e pontos de vista” (cf. 

tb. STAKE, 2011, p. 25-26 apud PENNA, 2015, p.101). Ainda sobre as questões 

metodológicas, destacamos o caráter subjetivo da pesquisa em música e sua relação com a 

análise musical. Segundo Freire (2010):  
 

[...] analisar abrange, necessariamente, observar e comparar, pois o 
pesquisador, no processo de análise musical, ao identificar e descrever 
aspectos da música analisada, necessita observá-los e compará-los, não só no 
âmbito da própria obra focalizada, mas até mesmo sua relação a elementos 
externos (FREIRE, 2010, p. 38). 
   

Para a autora, podemos considerar a forma musical como “permanentemente passível 

de novas concepções, e, portanto, de novos entendimentos de suas estruturas e de novas 

significações por parte do receptador” (FREIRE, 2010, p. 39). A seguir apresento o universo da 

pesquisa e os instrumentos de coleta e análise dos dados que foram fundamentais para a 

delimitação e cumprimento dos objetivos propostos neste trabalho.  

2.4.2 O universo da pesquisa 

 
O universo da pesquisa será “Milindô” para trompa e piano do compositor Liduino 

Pitombeira. É uma composição inédita escrita especialmente para a realização desta pesquisa. 

Esclareço, entretanto, que não houve uma colaboração direta entre compositor e intérprete na 

concepção e realização da obra.   

Portanto, entendi como necessário a compreensão do universo da pesquisa em música 

bem como aspectos de algumas de suas subáreas, quais sejam: Performance, Educação Musical 

e Composição. A pesquisa em música constitui uma área de conhecimento em crescimento no 

Brasil. Dentre os aspectos que refletem esse crescimento está o surgimento de vários cursos de 

pós-graduação que contemplam essa modalidade de pesquisa.   
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Este trabalho contempla aspectos relacionados à prática instrumental e à performance e 

os aspectos técnico-interpretativos da música brasileira para trompa e piano. Ao buscar 

publicações que abordassem o tema vi que apesar de existirem alguns estudos sobre o repertório 

brasileiro para trompa, ainda são relativamente poucas as pesquisas que contemplam o 

repertório nacional. Na minha experiência enquanto estudante de graduação observei que os 

recitais de alunos na instituição onde estudei e em lugares que visitei, durante o período em que 

realizei o curso, pouco contemplavam obras brasileiras, focando no repertório tradicional 

europeu. A partir desse cenário surgiram alguns questionamentos que me motivaram a estudar 

essa temática.  

2.4.3 Instrumentos de coletas de dados  

A partir da definição da metodologia a ser utilizada na realização deste trabalho, 

selecionamos os instrumentos de coletas de dados: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental 

e entrevista semiestruturada. 

Através da escolha do tema foi realizada a Pesquisa Bibliográfica com o intuito de 

realizarmos a revisão de literatura e constituirmos o referencial teórico. Essa busca priorizou a 

seleção de artigos de periódicos em música, teses e dissertações que contemplem o tema. Para 

facilitar a coleta de produções algumas palavras chaves foram definidas, dentre elas: “Práticas 

interpretativas”, “Música brasileira para trompa do século XX e XXI”, “Prática instrumental”, 

“Idiomatismo” e “Performance”. Essas produções foram fundamentais como suporte teórico 

para esta pesquisa.  As fontes inicialmente usadas foram: bancos de teses e dissertações da 

CAPES, além dos repositórios institucionais de universidades brasileiras e internacionais.  

A Pesquisa Documental foi focada na busca por partituras de obras do compositor 

escolhido, métodos e manuscritos de estudos técnicos para trompa, vídeos de performances de 

obras do compositor, publicações em internet e materiais em geral associados ao tema.  A 

realização de entrevista semiestruturada com o compositor teve o intuito de conhecer a peça do 

ponto de vista do autor e investigar o processo de criação da obra, no sentido de entender a 

escolha por determinados aspectos rítmicos e melódicos utilizados.  Essa entrevista foi realizada 

de forma online através de um aplicativo e foi gravada com autorização do compositor. Seus 

diálogos foram transcritos e utilizados ao longo da dissertação. 
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2.4.4 Organização e análise dos dados 

Com base nos instrumentos de coleta de dados foram elaborados os critérios de 

organização e análise necessários para a compreensão dessas informações e a fundamentação 

da pesquisa realizada. Dentre eles está a constituição do referencial teórico que foi elaborado a 

partir da leitura dos textos selecionados através da pesquisa bibliográfica que contemplassem 

os conceitos relacionados à pesquisa através das palavras chaves.  

Outro passo importante para a realização deste trabalho foi a organização de 

documentos. Esses foram importantes para exemplificar a prática musical. Foram divididos de 

acordo com os objetivos do trabalho e serão apresentados ao longo da dissertação. Como 

exemplo: excertos da partitura da peça estudada e dos métodos e manuscritos sugeridos para o 

estudo da peça.  

Os textos utilizados para a elaboração do referencial teórico foram organizados de 

acordo com a sua ficha catalográfica priorizando as referências sobre: autor, título, tipo da obra, 

local, data de publicação e palavras chaves. A partir da constituição de todos os elementos 

citados foi possível analisar todo o conteúdo e construir um discurso através da interpretação 

qualitativa dos resultados encontrados para as questões investigadas. Os parâmetros para 

realização da análise da obra foram elencados a partir da literatura estudada que foi apresentada 

na revisão de literatura e discutida no referencial teórico. 
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3 A PRÁTICA INSTRUMENTAL DA TROMPA NA MÚSICA BRASILEIRA DO 
SÉCULO XXI 

 

Nesta parte da pesquisa abordaremos os conceitos que fundamentaram as análises e 

reflexões em torno do tema estudado. Tais definições foram essenciais para a realização deste 

trabalho e para o entendimento da obra do compositor e dos desafios técnico-interpretativos 

entendidos pela literatura estudada como principais no universo do aprendizado e da 

performance da trompa. 
 

3.1 Prática instrumental   

 
Para se entender os aspectos para além dos específicos da prática da trompa, optou-se 

por trazer alguns conceitos gerais da área de performance e que estão diretamente ligados ao 

aprendizado e preparação para o palco. Todos os autores discutidos nesta parte são importantes 

para esta pesquisa, pois além de discutir conceitos acerca da prática instrumental apontam 

caminhos considerados para aqueles que desejam o sucesso de uma performance ou 

manutenção da prática diária.  

Destaca-se nessa perspectiva as pesquisas dos autores França (2000); Santiago (2006); 

Santos e Hentschke (2009); Cavalcanti (2010). Segundo Cavalcanti (2010), a prática em música 

é uma atividade que deve ser exercida diariamente. Baseada no termo autorregulação proposto 

por Zimmerman (1989), essa prática envolve planejamento, criação de metas e objetivos, além 

da reflexão sobre as suas falhas e acertos. Para Cavalcanti (2010), esse tipo de prática diária 

envolve tanto músicos experientes (profissionais) como iniciantes, beneficiando aos que 

desejam manter suas habilidades musicais ou obter um êxito na performance. “Um aluno 

autorregulado é aquele que usa estratégias próprias testando continuamente a sua eficácia, 

sentindo-se motivado a fazê-lo” (CAVALCANTI, 2010, p. 76). Woody (2004), outro autor 

observado no trabalho de Cavalcanti (2010), também apresenta reflexões sobre o assunto: 

[...] Mais do que empreender horas em exercícios repetitivos, a prática diária 
requer disciplina, motivação, estabelecimentos de metas almejadas, o que 
demanda o desenvolvimento de competências cognitivas. Portanto uma sessão 
prática consistente envolve, planejamento, estabelecimento de metas e 
estratégias adequadas que possibilitem ao músico a oportunidade de alcançar 
seus objetivos, assim como, habilidade para diagnosticar falhas e corrigi-las 
(WOODY, 2004 apud CAVALCANTI, 2010, p. 75).   
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Para Cavalcanti, a “prática precisa ser planejada e organizada para que seja produzida, 

eficiente e direcionada aos objetivos que se quer alcançar” (CAVALCANTI, 2010, p. 78). Para 

a realização de sua pesquisa, Cavalcanti (2010) definiu uma escala com sete itens a serem 

avaliados em alunos de música: planejamento, metas, estratégias, motivação, monitoramento, 

auto avaliação e atribuições. 

Para a autora o “planejamento” envolve a organização do tempo para que as atividades 

de aprendizagem sejam organizadas durante um determinado período. As “metas” consistem 

no estabelecimento de objetivos para alcançar resultados desejados. “Estratégias” são os 

procedimentos escolhidos para cumprir um determinado objetivo. A “motivação” consiste em 

buscar trabalhar os sentimentos e comportamentos para manter a disposição física e psicológica 

para a realização de algo. “Monitoramento” é o processo de acompanhar e supervisionar a 

prática a partir de parâmetros específicos. “Autoavaliação” é o procedimento de analisar e 

refletir sobre resultados de atividades e realizações. As “atribuições” são as habilidades que o 

instrumentista constrói a partir do processo de aprendizagem e vai adicionando ou verificando 

a necessidade de aprimorar ao longo do estudo (CAVALCANTI, 2010, p. 79), 

Santiago (2006) também aborda conceitos interessantes sobre a prática instrumental 

dentro da performance, problematizando a “prática deliberada”. Essa prática refere-se à busca 

por uma prática planejada ou estruturada, com o intuito de realizar uma performance. No 

mesmo artigo a autora explica que esse tipo de prática não envolve apenas a música, mas está 

intrínseca a outros profissionais que desejam desenvolver altas performances como atletas de 

esportes como natação, triátlon e até mesmo da lógica como o xadrez.  

Para Santiago (2006), a prática deliberada requer engajamento e esforço por parte dos 

indivíduos para que possam superar suas dificuldades e fraquezas sendo a prática deliberada 

constituída de “um conjunto de atividades e estratégias de estudo, cuidadosamente planejadas, 

que têm como objetivo ajudar o indivíduo a superar suas fragilidades e melhorar sua 

performance” (ERICSSON, KRAMPE e TESCH-RÖMER, 1993 apud SANTIAGO, 2006, p. 

53). Tais conceitos se alinham às perspectivas apresentadas por Cavalcanti (2010) e Santos e 

Hentschke (2009). Nesse sentido, as autoras explicam que: 

(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; 
HENTSCHKE 2009, p.73) 

São vários os recursos que podem ser utilizados para o desenvolvimento de uma prática 
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eficiente: 

O uso de metrônomo; o estudo rítmico (por exemplo, com contagem em voz 
alta e palmas); a análise prévia da obra a ser estudada; o estudo repetido de 
pequenas seções da peça; o estudo silencioso e o estudo mental da obra; o 
estudo lento, com aumento gradual do andamento; a identificação e correção 
de erros, principalmente através do estudo lento; a verbalização de ordens 
durante o estudo e; a marcação do dedilhado na partitura (SANTIAGO, 2006, 
p. 54).  
 

Entendemos que desenvolver uma prática nos termos apresentados acima se torna 

fundamental para aqueles que desejam estudar um instrumento. Esses conceitos se adequam 

também à situação quando desejamos realizar uma performance. Para esta pesquisa, a 

performance e estreia da obra seria o produto final, com o intuito de realização de recital. 

Entretanto, a pandemia de COVID-19 e as medidas de isolamento iniciadas em 2020 impediram 

essa realização antes da conclusão deste trabalho. 

A estreia de uma peça é uma atividade que necessita de planejamento de metas e 

objetivos, o que nos leva a refletir sobre todos os conceitos abordados acima como superação 

de fragilidades ou diagnóstico das falhas e sua correção, além das atribuições ou ganhos 

incluídos na autoavaliação reflexiva, além do fator primordial para qualquer performer, que é a 

motivação, neste caso, o recital. 

Pudemos perceber que, ao abordarem a temática da prática instrumental, os autores 

buscaram apresentar possibilidades que visam o aprimoramento do performer. Esses trabalhos 

inspiram um olhar importante para o desenvolvimento de uma rotina de estudos dos que 

desejam uma performance de alto nível não só em música, como também está entrelaçada com 

outras áreas tornando-se um conceito bastante atual e com uma discussão relevante.  

3.2 Prática crítico-reflexiva  

Além do conceito de prática deliberada abordado acima, Santos e Hentschke (2009) 

ainda apresentam outro conceito importante para o músico performer - a prática efetiva. Ela 

aborda a prática musical reflexiva, na qual o músico deve manter uma rotina crítica sobre a 

eficácia dos seus estudos e o alcance dos seus objetivos. 

Para Williamon (2004), “o conceito de prática efetiva é utilizado em referência à 

excelência musical em termos de performance artística”. Williamon (2004) destaca que para o 

alcance de uma performance que contemple sua natureza crítico-reflexiva o instrumentista deve 

levar em conta cinco fatores inter-relacionados. Resumidamente, destacam-se: 1. 

Concentração; 2. Estabelecimento de metas exequíveis; 3. Constante autoavaliação; 4. Uso de 
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estratégias flexíveis; 5. Visualização de um plano global (SANTOS e HENTSCHKE, 2009, p. 

74). Faz-se necessário abordar esse conceito de efetividade relacionado à prática instrumental 

quando falamos de rotina diária, principalmente, para a performance de uma obra. Este conceito 

é importante para os que buscam melhorar sua performance ou até mesmo adquirir uma 

habilidade musical.   

A reflexão sobre todos esses temas e conceitos influencia, de forma positiva, este 

trabalho, especialmente na criação de uma performance de uma obra composta no século XXI. 

Esse tipo de repertório é marcado por desafios que encontramos desde a primeira leitura da peça 

até a apresentação. Muitas vezes esse repertório possui características tão distintas que se torna 

um desafio pessoal atingir um produto final como o recital. Nesse contexto, Silva (2018) aponta 

que “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” 

(SILVA, 2018, p. 55). 

Sabemos que muito do repertório do Século XXI é marcado por técnicas não tradicionais 

de composição que utilizam outras características do instrumento como as técnicas estendidas, 

no qual o instrumentista ao se deparar com essas obras necessita adquirir certas habilidades 

motoras, compreender os elementos característicos da peça e buscar um refinamento artístico 

que só será possível através de uma prática consciente.  

3.3 Técnica 

Trabalhar a técnica é um dos principais aspectos relacionados ao desenvolvimento e 

profissionalização de um instrumentista. São vários os aspectos relacionados a esse fundamento 

e várias pesquisas no universo da pesquisa em música problematizam essa realidade 

(FEITOSA, 2013). Para França (2000) “técnica” em música refere-se à:  
 

[...] competência funcional para se realizar atividades musicais específicas, 
como desenvolver um motivo melódico na composição, produzir um 
crescendo na performance, ou identificar um contraponto de vozes na 
apreciação. Independente do grau de complexidade, à técnica chamamos toda 
uma gama de habilidades e procedimentos práticos através dos quais a 
concepção musical pode ser realizada, demonstrada e avaliada (FRANÇA, 
2000, p. 52).  
 

A definição da autora explicita o foco da técnica direcionada para o desenvolvimento 

de habilidades inerentes à performance musical a partir da leitura de uma partitura. Entretanto, 

alguns autores têm problematizado o estudo da técnica por si só com a finalidade de adquirir 
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um alto grau de domínio instrumental e excelência. Essa excelência desenvolvida ao longo dos 

séculos, por instrumentistas, tem ocasionado um efeito colateral que é a busca do 

desenvolvimento técnico como um objetivo por si só. Dentro desse aspecto está a pergunta 

sobre qual a quantidade necessária de horas para estudo e quais as estratégias para o 

aprendizado mais eficiente (SANTOS e HENTSCHKE, 2009). 

Em contraponto a essa problemática Cerqueira, Zorzal e Ávila (2012) explicam que o 

trabalho dos instrumentistas “[...] requer contato íntimo com o objeto, dedicação de tempo, 

atenção aos detalhes, cuidados estéticos, e por assim ser, é dotado de um viés artístico, 

personificando uma identidade cultural” (CERQUEIRA, ZORZAL e ÁVILA, 2012, p. 94). 

Refletir sobre o assunto é importante para que a meta de longo prazo para um artista 

instrumentista que busque desenvolver-se nesse universo não seja esquecida. Problematizar 

essa realidade faz parte da complexidade de preparar e buscar uma performance de excelência.  

Assim, 

a performance instrumental normalmente requer um grande esforço de 
acomodação: ao tocar uma peça composta por uma outra pessoa em outro 
tempo e lugar, o indivíduo tem que se ajustar a uma série de elementos, o 
domínio de elementos técnicos tornando-se, frequentemente, um desafio, 
desde a leitura (se for o caso) até uma caracterização estilística especifica 
(FRANÇA, 2000, p. 58).  
 

Sobre essa complexidade, Cerqueira, Zorzal e Ávila (2012) destacam a 

interdisciplinaridade do desenvolvimento técnico-interpretativo do instrumentista e da 

preparação para a performance. Os autores abordam elementos que seriam essenciais para a 

aprendizagem da performance, apresentando ideias de acordo com o método, com a finalidade 

de adquirir uma prática musical concreta. Para a obtenção desses objetivos seria então 

necessário para o estudante pôr em prática uma série de habilidades e conhecimentos concretos, 

simultaneamente. O aluno deveria ter o conhecimento de várias áreas de estudo da música, entre 

elas: Fisiologia, Neurociência, Psicologia, Educação Física (Aprendizagem Motora), Percepção 

Musical (Audição Crítica), Organologia e Repertório, Acústica, Composição (Análise 

Musical), História e Antropologia, entre outros. 

O aumento do nível de excelência e, consequentemente, do desenvolvimento e 

ampliação do espectro formativo do instrumentista teve um ponto marcante na história que foi 

o surgimento dos conservatórios de música, no final do século XVIII. Esse processo se 

consolidou ao longo dos séculos XIX e XX e tem promovido a formação de instrumentistas por 

todo o mundo. Essa modalidade de ensino é de uma forma geral focada no desenvolvimento de 

repertórios específicos característicos da música de concerto. Com a exigência cada vez maior 
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desse tipo de repertório, várias das práticas de ensino e aprendizagem foram se adaptando a 

essa realidade. Segundo França: “a partir do século XIX, com o surgimento dos conservatórios, 

o ensino da Performance Musical passou a se basear na execução do repertório a partir dos 

níveis crescentes de dificuldade motora” (FRANÇA, 2000, p. 96).  

Para Cerqueira, Zorzal e Ávila (2012), o estudo do instrumento deve contemplar uma 

formação ampla buscando um desenvolvimento técnico consistente que proporcione um 

alcance mais efetivo do objetivo do instrumentista. Os autores sugerem uma gama de 

ferramentas que serão necessárias para que o aluno adquira conhecimento e seja crítico de suas 

ações durante a resolução de problemas que se apresentam nas etapas de estudo (CERQUEIRA, 

ZORZAL e ÁVILA, 2012). 

3.4 Aspectos idiomáticos 

Paralela à busca pelo desenvolvimento de uma base técnica consistente está a busca por 

um conhecimento e domínio de habilidades necessárias para que o instrumentista desenvolva 

sua interpretação do repertório estudado. Para idealizar a interpretação de uma obra, caso 

busque-se interpretá-la seguindo o que se entende como uma linha artística de época e/ou 

esperada pelo compositor, é necessário primeiramente entender que diferentes tipos de 

repertório terão características idiomáticas específicas. A fim de abordarmos o termo de forma 

precisa, faremos uma breve discussão sobre o significado de “idiomático”:  
 

Em suma, compreendemos que: idioma (língua) é como denominamos o 
resultado do conjunto de idiomatismos (características próprias) de um 
determinado povo, que são qualificados como idiomáticos (pertencentes 
aquele conjunto de características), quando relacionados ao seu idioma de 
origem (GOMES, 2018, p. 19-20).  
 

A partir dessa definição entendemos que para desenvolver o uso de uma linguagem 

musical que podemos caracterizar como o “idioma” da obra e do compositor, precisamos 

entender aspectos que muitas vezes estão muito além da prática do instrumento propriamente 

dita. Na busca pelo desenvolvimento técnico-interpretativo de uma composição ou repertório, 

faz-se necessária, portanto, a aquisição de uma série de conhecimentos e habilidades que estão 

diretamente ou indiretamente ligadas ao instrumento.  

Outro fato é que muitos compositores se especializam em determinados perfis de escrita, 

explorando os instrumentos de forma cada vez mais precisa, o que exige o aprofundamento das 

técnicas utilizadas, como mencionado no tópico anterior, utilizando-se do ponto de vista 

musical as características específicas de cada contexto. Desse modo, 
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o idiomatismo presente em uma obra musical é consequência do uso das 
potencialidades do instrumento, por meio das quais se obtém a exequibilidade 
técnica e musical. Essa propriedade concede ao intérprete maior conforto e 
satisfação psicomotora, visto que, na prática, os movimentos mecânicos são 
mais ergonômicos e naturais (GOMES, 2018, p. 23). 
 

São vários parâmetros que podem ser utilizados para compreender o idiomatismo de 

uma obra. Esses aspectos vão desde a utilização de recursos técnico-interpretativos 

característicos de um instrumento até o uso de aspectos musicais como dinâmicas, ritmos e 

articulações característicos de um estilo ou gênero: 
 

na música, o que identifica o idiomatismo em uma obra é a utilização das 
condições particulares do meio de expressão para o qual ela é escrita 
(instrumento/s, voz/es, multimídia ou conjuntos mistos). As condições 
oferecidas por um veículo incluem aspectos como: timbre, registro, 
articulação, afinação e expressão (MENEZES, 2010, p. 2). 
 

Ainda nesse contexto das características idiomáticas presentes na música, Feitosa (2016) 

aborda que “a música brasileira tem no ritmo um dos principais elementos que a caracterizam, 

dessa forma, tocar com a articulação definida e estilisticamente adequada é um desafio no 

ensino e performance da MBP” (FEITOSA, 2016, p. 78). 

3.5 Colaboração compositor-intérprete  

Ao escolhermos utilizar o conceito colaboração compositor-intérprete neste trabalho, 

entendemos a colaboração como um elemento multifacetado. Uma delas envolve o estímulo à 

criação de uma obra. Neste sentido, o compositor atua não apenas no desenvolvimento de uma 

nova obra, como se torna um agente na criação de repertório específico para fins acadêmicos. 

Este modelo de estudo torna-se importante, pois favorece a ampliação do repertório como 

também a exploração de novas possibilidades para os instrumentos.  

No caso deste trabalho, o compositor além de estar contribuindo para o desenvolvimento 

e crescimento de obras para o instrumento, ainda apresenta uma obra com elementos inerentes 

ao enaltecimento da sua região, abordando temas nordestinos como também manteve um 

vínculo com a intérprete sobre possíveis mudanças que pudessem ocorrer na obra, caso 

necessário.  

Outra demanda da colaboração intérprete-compositor está na relação intrínseca do termo 

colaboração mais comumente utilizado: está na inserção propriamente dita do instrumentista na 

criação da obra. Compositor e intérprete trabalham juntos durante a realização de todo o 

processo. Ray destaca que: “as colaborações compositor-performer no século XXI revelam 
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experimentações intuitivas no processo secular de criação pautado na afinidade entre músicos 

contemporâneos” (RAY, 2010, p. 1310).  

Esse ambiente de experimentações, também ganha destaque no universo da música de 

concerto através da inserção do desenvolvimento de repertórios nacionais a partir desse tipo de 

parceria. Nesse aspecto, Ray (2010) relata que: 
 

Ao mesmo tempo, colaborações cuidadosamente planejadas e estudadas 
também revelam celeiros de criação envolvendo compositores e performers, 
particularmente no seio acadêmico. 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, 2010, p. 
1311). 
 

O processo de colaboração implica, em muitos casos, em uma relação que ultrapassa o 

espectro das questões técnicas ou idiomáticas de um instrumento especificamente e, direta ou 

indiretamente, contribuem na realização da composição propriamente dita. Esse processo pode 

influenciar também no aprendizado dos envolvidos no processo e, consequentemente, no 

desenvolvimento artístico de ambas as partes. Segundo Silva: 
 

De acordo com os autores que abordam a temática sobre 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 timbres. É um universo muito amplo e rico que pode gerar produções 
consistentes e adequadas às possibilidades de cada instrumento (SILVA, 
2018, p. 40). 
 

Todo esse processo tem sido decisivo na produção musical nacional e podemos entender 

como uma das principais formas de se desenvolver a produção artística na área de música no 

país no Século XXI. “A colaboração compositor-performer tem se mostrado um fértil caminho 

para o aprofundamento do conhecimento artístico, particularmente na promoção de novas obras 

de compositores ativos e no estímulo à ampliação de técnicas de execução instrumental” (RAY, 

2010, p. 1314). Para Feitosa (2016), são várias as metodologias de pesquisa desenvolvidas no 

âmbito da performance. Nesse sentido, trabalhos acadêmicos que envolvem a colaboração 

intérprete-compositor, são realizados em um formato de trabalho que vêm problematizando 

diversos aspectos que possibilitam a compreensão e o desenvolvimento técnico-interpretativo 

do instrumentista.  
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Através do estudo que envolve a colaboração intérprete-compositor é possível, de uma 

forma geral, entender os vários aspectos relacionados à concepção de uma obra ou tipo de 

repertório, ampliar os estudos acerca dos aspectos técnicos inerentes a um instrumento ou 

idiomatismo, além de estimular o estudo de técnicas composicionais contemporâneas. Segundo 

Silva: “a colaboração entre compositor e intérprete é uma ferramenta crucial para a criação de 

novas obras” (SILVA, 2018, p. 38). 

3.6 Materiais para o desenvolvimento técnico-interpretativo na trompa  

Ao entrar em contato com a obra “Milindô” pela primeira vez, foi possível encontrar 

vários elementos que necessitam de compreensão. Esses elementos estão relacionados aos 

parâmetros musicais como as dinâmicas, os andamentos, os ritmos além dos elementos 

interpretativos com as articulações e os timbres. A compreensão desses elementos nos leva ao 

entendimento da expressão musical e estão intimamente ligados às habilidades ou 

conhecimentos musicais do intérprete: são esses conhecimentos acerca do instrumento e do 

repertório que chamaremos de técnico-interpretativos. Para uma boa interpretação musical, o 

instrumentista deve buscar por materiais que possibilitem a superação das dificuldades técnicas 

que possam surgir quando desejamos adquirir conhecimentos ou habilidades acerca de um 

repertório. Para a sua realização, o músico deve estar em dia com sua técnica (SOARES, 2018).  

Ao pesquisar sobre os principais materiais utilizados por quatro professores trompistas 

em universidades do nordeste brasileiro, Feitosa (2013) destaca que a técnica básica da trompa 

compreende estudos acerca do trabalho com sonoridade, flexibilidade, articulação, escalas, 

arpejos e afinação. Esses elementos técnicos são considerados essenciais e devem ser 

trabalhados por alunos e professores de trompa. Neste trabalho destacaremos a sonoridade, 

flexibilidade, articulação e afinação, como quatro elementos essenciais para o trompista que 

deseja uma boa performance. 

3.6.1 Sonoridade 

Na técnica da trompa podemos abordar vários elementos considerados essenciais. Em 

sua pesquisa, Soares (2018) destaca a sonoridade, afinação, tessitura e ataque como quatro 

temas essenciais para o desenvolvimento e manutenção da técnica. Ao buscar por elementos 

idiomáticos de uma obra, podemos refletir acerca do timbre ou sonoridade idealizada pelo 

compositor para sua obra. No caso da trompa, podemos afirmar que é um instrumento bem 

diversificado quando falamos de suas características idiomáticas, principalmente quando 
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consideramos possibilidades de timbres e registros.  

A trompa é um instrumento capaz de tocar melodias suaves e aveludadas como também 

tocar notas ásperas, acrescentar grande sonoridade em fortes e tuttis orquestrais. Silva (2018) 

afirma que em busca de novas sonoridades os compositores do século XX começaram a buscar 

mais contatos com os intérpretes com o “intuito de descobrir e entender novas técnicas, 

sonoridades, timbre e ideias” (SILVA, 2018, p. 23). Ao estudar sobre o desenvolvimento da 

técnica da trompa, Soares (2018) afirma que:   
 

Sonoridade, afinação, tessitura e ataque são quatro temas que se encontram 
agrupados, pois utilizam exercícios de base em comum para que sejam 
aprimorados e porque tratam de questões primordiais no desenvolvimento e 
manutenção técnica de qualquer trompista (SOARES, 2018, p. 62). 
 

Segundo os autores estudados, no caso dos trompistas a sonoridade ideal se constitui a 

partir de diversos fatores. Ao falarem sobre sonoridade na trompa, Silva (2018) e Lima (2018) 

destacam que ela se dá através de várias escolhas, desde materiais como bocal e marca de 

instrumento, escolas de professores, estrutura orofacial do trompista e até mesmo o 

aprimoramento da técnica. No seu caso, Silva (2018) afirma que essa escolha foi possível 

através do contato com vários professores e a escuta de diferentes trompistas, o que o 

possibilitou escolher qual o tipo de sonoridade almejada por ele. “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” (SILVA, 2018, p. 47).  Ao discutir esse assunto Beltrami 

(2011) afirma o caráter de influência das escolas estrangeiras tradicionais de trompistas:  
 

No Brasil, recebemos muitas influências das escolas europeias e americana, 
resultando numa concepção bastante abrangente e mesclada. Nos dias de hoje, 
ainda observamos as tradicionais influências das escolas, porém os trompistas 
privilegiam cada vez mais suas próprias tendências sonoras e/ou seu próprio 
ideal de concepção de som (BELTRAMI, 2011, p.38). 
 
 

Relacionado aos aspectos técnicos, Feitosa (2013) evidencia que trabalhar a sonoridade 

e a interpretação musical no aluno de trompa torna-se importante, tendo em vista que, em 

muitos espaços musicais onde a trompa está inserida, muitas vezes a trompa intervém com 

trechos melódicos ou solo, confirmando a necessidade de “atenção especial que é dada no 

ensino e aprendizado da trompa no momento de trabalhar interpretação e sonoridade” 

(FEITOSA, 2013, p. 60). 

Outro aspecto relevante: a sonoridade está na intervenção da trompa como naipe, seja 

ela em uma banda, nas orquestras, ou em música de câmara. Lima (2018) aponta em sua 

pesquisa um aspecto bem relevante para a discussão que está relacionada à sonoridade do grupo. 
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Conforme o autor, ao consideramos o contexto de trabalho “ao qual se insere o instrumentista, 

a exigência para com a sonoridade é fundamental para que se haja igualdade entre os 

componentes do naipe de uma orquestra, por exemplo” (LIMA, 2018, p. 40).  

Essa busca pela sonoridade ideal em grupo se dá pela busca de materiais como 

instrumentos que compartilhem da mesma construção e materiais. Um exemplo está na escolha 

por instrumentos de construtores alemães ou americanos, ou materiais com laques dourados ou 

niquelados. Essa escolha pode influenciar na sonoridade do instrumento e afinação desejada.  

Outro fator apontado por Lima (2018) e que está relacionado aos grupos está na formação de 

naipe. A trompa na orquestra sinfônica tradicional está dividida entre trompistas que tocam em 

regiões mais agudas e os que tocam em regiões graves. Geralmente essa escolha também 

envolve diversos aspectos já mencionados acima como escolha de material e estruturas físicas 

como a orofacial, influenciando a sonoridade do trompista. 

Feitosa (2016) aponta um aspecto importante que está presente na música brasileira 

popular, que é a percepção musical. A partir do trabalho de escuta, o aluno ao ouvir o músico 

mais experiente pode desenvolver suas próprias características que se adequem ao seu gosto 

musical. 

[...] para que o estudante possa desenvolver uma sonoridade que se adeque às 
características técnico-interpretativas da música brasileira popular após 
desenvolver uma técnica base relacionada a esse aspecto, é fundamental a 
performance com músicos mais experientes e em formações tradicionais 
daquele estilo/gênero que se almeja interpretar, para que o estudante 
desenvolva suas próprias características a depender do seu gosto musical. 
Portanto, desenvolver a percepção a partir da audição é essencial (FEITOSA, 
2016, p. 141). 

3.6.2 Articulação 

Segundo o trompista Bohumil Med (1996, p.49), articulação é o modo de emitir os sons. 

Essa emissão contempla diferentes formas e ataques, sendo os sons ligados e destacados as duas 

principais. Para o autor, a articulação faz parte da técnica do instrumento. Torna-se consenso 

em todos os autores estudados que uma das características do trompista é o estudo de exercícios 

que contemplem as articulações, entre elas o estudo de articulações ligadas e em staccato. Sobre 

a definição do termo articulação, Beltrami (2011) aponta significados para esses termos 

musicais advindos de outras línguas.   

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 
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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).  

Diversos fatores estão ligados ao trabalho dessas duas articulações. Para Beltrami 

(2011) a utilização correta da coluna de ar aliada a uma boa vibração dos lábios são fatores 

essenciais para o sucesso dessas articulações em trompistas.  Além da coluna de ar, Silva (2018) 

afirma que um dos fatores para uma boa articulação está na utilização consciente do ar e da 

posição da língua. Com relação ao uso da língua, Silva (2018) ainda destaca a importância de 

utilizar sílabas para a construção de uma articulação concisa, ressaltando o uso das sílabas e 

suas respectivas articulações: “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)” 

(SILVA, 2018, p. 40). Segundo Soares (2018)  

Possuir ataques precisos e refinados é importante para trompistas que desejam 
construir uma carreira profissional tanto como solista quanto em grupos 
sinfônicos. A dificuldade do trompista em aperfeiçoar essa especificidade 
técnica ocorre pelo fato de que a maioria da escrita para trompa se encontra 
dentro de sua série harmônica, uma oitava acima do que usualmente é 
composto para os demais instrumentos (SOARES, 2018, p.70). 

Ao observarmos o trabalho de Feitosa (2016), percebemos que o estudo de articulação 

está intrínseco tanto na música de concerto como na música popular. A articulação é essencial 

para caracterizarmos um gênero ou ritmo, tornando-se elemento crucial para entendermos os 

aspectos idiomáticos de uma obra. 

3.6.3 Flexibilidade  

O tema flexibilidade é bastante explorado por outros autores como um fundamento da 

prática da trompa. Este tema foi explorado de forma consistente pelos autores: Beltrami (2011); 

Lima (2018); Silva (2018); Soares (2018). Segundo Silva (2018), a flexibilidade deve fazer 

parte não apenas da rotina diária dos trompistas mais dos músicos da área de metais. Segundo 

o autor, a flexibilidade é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento do trompista. Por 

descender de um instrumento sem válvulas ou chaves, a flexibilidade é uma habilidade 

fundamental para o trompista que utiliza a trompa natural (SILVA, 2018, p. 51). 

Além de ser descendente da trompa lisa ou natural, que não possuía recursos como 

chaves e válvulas, a trompa ainda tem uma problemática que é a sua série harmônica extensa, 
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apresentando uma grande variedade de oitavas. Logo, é essencial para o trompista desenvolver 

essa qualidade.  

Devido a essa variedade, é importante que o trompista busque manter a qualidade das 

notas em todas as regiões. Beltrami (2011) e Soares (2018) concordam que esse é um trabalho 

árduo que deve fazer parte da rotina diária dos trompistas, tornando o estudo da flexibilidade 

importante para a memória da distância dos intervalos. 

Ao falarmos de tessitura e série harmônica, a trompa apresenta uma grande extensão em 

relação a outros instrumentos de sopro. Esse fato demanda uma atenção aos estudos de 

flexibilidade, tornando a trompa um instrumento difícil de tocar. Segundo Lima (2018) “o 

estudo da série harmônica é imprescindível ao iniciante, visando não só um aprimoramento da 

flexibilidade, mas também um trabalho de precisão e percepção intervalar entre as notas” 

(LIMA, 2018, p. 43). 

Para Beltrami (2011), o estudo da flexibilidade também pode trazer o desenvolvimento 

de outros aspectos técnicos além da “habilidade do músico em tocar através dos vários registros 

do instrumento de maneira fluida” (BELTRAMI, 2011, p. 125). Por meio dela, podemos 

desenvolver: “a ampliação da tessitura, precisão da execução de saltos intervalares, bem como 

o auxílio na manutenção da resistência” (BELTRAMI, 2011, p. 125). 

3.6.4 Afinação 

Segundo os autores, a afinação na técnica da trompa envolve vários fatores que estão 

intimamente ligados à construção do instrumento e à rotina de estudos. Abordar esse conceito 

torna-se crucial ao pensarmos em estudar uma obra como o objeto de estudo deste trabalho, no 

qual a peça possui uma característica atonal, que não é usual no dia a dia no repertório dos 

trompistas. Ao estudarmos Milindô (2019), verificamos3 que sua construção melódica 

contempla diversos intervalos que não são comumente contemplados em materiais didáticos 

tradicionais difundidos entre trompistas (FEITOSA, 2013). 

Outra problemática está na construção do instrumento. Alguns autores falam que a 

trompa em fá moderna pode ter o comprimento de 3,7 metros. Como discutido anteriormente, 

seu formato e tamanho favoreceu à trompa uma grande variedade de notas, proporcionando 

uma grande extensão. Desde a trompa natural, as regiões da trompa dividiram-se em grave e 

agudo. Segundo Beltrami (2011), a trompa moderna está dividida em três regiões: grave, médio 

e agudo.   

 
3 Esta informação será apresentada com mais detalhe na Parte 4. 
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Figura 1: Alturas referentes à trompa em fá 

 
Fonte: Beltrami (2011, p.48). 

 

Outro fator fundamental para afinação das notas na trompa está em uma das técnicas 

herdadas da trompa natural que é a colocação da mão dentro da campana. Esta técnica que se 

iniciou no período aproximado de 1750 a 1850, compreendendo o século XVIII com os 

construtores da trompa natural, permanece até os dias atuais. Segundo Silva (2012), a técnica 

de mão possibilitou aos trompistas e aos compositores da época utilizarem notas que estavam 

fora da série harmônica da trompa natural como também filtrar os harmônicos da trompa, 

ocasionando um som mais limpo e afinado.   

 

Figura 2: Alturas referentes a trompa em fá. 

 
Fonte: Menezes (2010, p.5). 

 

Para Soares, “a afinação está diretamente ligada a quanto o músico trabalha o 

desenvolvimento da habilidade de ouvir juntamente ao controle do instrumento, alicerçado na 

manutenção da base técnica” (SOARES, 2018, p.63).  

Em Silva (2018), o uso de digitações alternativas que visam facilitar a aprendizagem do 

repertório contemporâneo também influencia na afinação da trompa, pois o uso dessas posições 

não convencionadas pode resultar em significativas modificações na afinação e no timbre do 

instrumento. “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” (SILVA, 2018, p. 

54). 
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Segundo Beltrami (2011), outro fator que pode influenciar na afinação do trompista está 

associado ao uso dos materiais como a fabricação do instrumento ou o uso de surdinas de estudo 

e de efeitos como o bouché ou técnicas que demandam que o trompista feche totalmente ou 

parcialmente a campana da trompa. 

3.6.5 Questões interpretativas 

Antes de abordamos sobre as questões interpretativas que envolvem uma prática 

instrumental, destacamos o conceito de Kuehn (2012) sobre o termo “Performance” como:  

Em primeiro lugar à presença física no palco, ao corpo e à voz, não apenas 
com relação a determinadas técnicas de execução no instrumento e sim 
também como meio e como modo de interagir com o público espectador. Seus 
elementos ativos estão, sobretudo, na representação gestual de quem está 
‘tocando’ uma composição musical, ou seja, no intérprete, na quironomia do 
regente, na mímica e nos movimentos biomecânicos com suas técnicas e 
‘escolas’ (regionais ou nacionais) particulares (KUEHN, 2012, p. 14) 

Menezes (2010) e Kuehn (2012) afirmam que o texto musical ou partitura é um 

“conjunto de sinais gráficos”, que necessita ser “decodificado” pelo intérprete, que a transforma 

em som (KUEHN, 2012, p.10).  Para Menezes (2010), a notação musical sempre apresenta um 

grau de incompletude para transmitir a ideia musical, permitindo, assim, que surjam diversas 

questões interpretativas que fazem do intérprete um recriador (MENEZES, 2010, p .2). 

Diante dessa afirmação, consideramos que os elementos técnicos citados nos tópicos 

anteriores como a sonoridade, articulação, flexibilidade e afinação são nuances interpretativas, 

que estão ligadas à interpretação de uma partitura. Através da leitura da partitura e interpretação 

dos signos o intérprete poderá escolher desde dinâmicas agressivas ou suaves, até um som mais 

claro ou mais escuro. Outro aspecto importante são as características idiomáticas do 

compositor, em sua escrita musical.  

Uma solução para essa problemática principalmente no que se refere à música do século 

XXI está na colaboração intérprete-compositor. Ao estudar a obra de Estércio Marquez, Silva 

(2017) relata que a interação intérprete-compositor gerou um entendimento acerca das 

possibilidades do instrumento relacionadas à técnica como possibilidades de sonoridade, 

escrita, articulação e dinâmica. “Desta forma, a criação musical ganha maiores proporções de 

significados extramusicais, quanto às possibilidades de a obra ser interpretada com equilíbrio, 

resultante da relação colaborativa” (SILVA, 2017, p. 10). Nessa direção Silva (2018) afirma 

que “o repertório contemporâneo contempla a criação de novas técnicas, linguagens 
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interpretativas, compartilhamento de pensamentos e sentimentos entre compositores e 

intérpretes em novos sons, timbres e uma grande diversidade de aspectos no universo artístico” 

(SILVA, 2018, p. 55). 

Ao considerar todos esses pontos, as características idiomáticas do compositor e do 

instrumento, foi possível desenvolver possibilidades interpretativas para a obra contemplada 

nesta pesquisa. No caso de Milindô, conhecer as características do compositor e refletir sobre 

o processo de construção da obra, através da contextualização do título, a leitura dos signos 

musicais e sua interpretação, foram processos significativos que auxiliaram o desenvolvimento 

da performance da obra. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS - O COMPOSITOR LIDUINO 
PITOMBEIRA E SUA OBRA: MLINDÔ (2019) 

 

  Neste capítulo apresentamos a trajetória do compositor Liduino Pitombeira, além da 

análise técnico-interpretativa da obra estudada - Milindô (2019). As análises partem dos 

pressupostos teóricos descritos ao longo do trabalho. Todas as informações coletadas serão 

apresentadas nesta parte da pesquisa. Liduino Pitombeira tem escrito um vasto repertório, com 

diversas formações, principalmente sua obra para música de câmara. Dentre suas obras que 

incluem a trompa, podemos destacar:   
 

Quadro 2: Obras de Liduino Pitombeira que utilizam a trompa 
 

Ano Nome da Obra Formação 

1992 Ajubete Jepê Amô Mbaê Quinteto de sopros 

1998 Four Brazilian Songs Quinteto de sopros 

1999 New England Impressions Trompa, oboé, clarinete e fagote 

2003 Brazilian Landscapes nº2 Quinteto de metais 

2005 Suíte Hermética Quinteto de sopros 

2005 Viennese Impressions Trompa, trompete e trombone 

2007 Impressões Horizontes Quinteto de sopros 

2009 São Bernardo Quinteto de metais 

2010 Incelença Trompa solo 

2011 Vexilla Regis Produent Trompa e piano 

2014 Alcácer – Quibir Quarteto de trompas 

2016 Axiom Quinteto de metais 

2017 Brazilian Landscapes Nº 14 Quinteto de sopros 

2018 Pedra Bonita Opus 235 Quinteto de sopros e Orquestra 

2019 Milindô Trompa e piano 

Fonte: quadro-síntese organizado pela pesquisadora 

4.1 O compositor  

Liduino José Pitombeira de Oliveira é professor de composição na Escola de Música da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (Brasil).  Filho do casal José Gomes de Oliveira 

(1928 – 2008) e Maria Dolores Pitombeira de Oliveira (1926), nasceu na cidade de Russas, no 

interior do estado do Ceará, no dia 06 de outubro de 1962.  
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4.2 A Trajetória do compositor  

Segundo Angelim (2018), Pitombeira iniciou seus estudos em música aos 11 anos de 

idade no violão.  Em 1985 Pitombeira iniciou seus estudos de harmonia com os professores 

Tarcísio José de Lima (harmonia funcional) e Vanda Ribeiro da Costa (harmonia tradicional). 

Ingressou no curso de licenciatura em música, na Universidade Estadual do Ceará (UECE), em 

1986. Pitombeira obteve também uma formação na área tecnológica em Eletricidade e 

Eletrônica na antiga Escola Técnica Federal (atual Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará). “Paralelamente aos estudos de música na Universidade, Pitombeira 

enfrentava duras jornadas de trabalho na Companhia Elétrica do Ceará (COELCE). E ainda 

atuava como músico do grupo Syntagma, que ele mesmo ajudou a fundar” (ANGELIM, 2018, 

p.19). A partir da década de 90, Pitombeira (1962) resolve se dedicar exclusivamente à música, 

segundo Angelim: 

Do ano de 1991 a 1998, Pitombeira passou a estudar com José Alberto Kaplan, 
compositor e pianista argentino radicado na Paraíba, com quem intensificou 
os estudos nas áreas de contraponto, forma, estética, orquestração, harmonia 
e composição. Concluiu sua Licenciatura em Música em 1996, dez anos após 
seu ingresso na UECE, devido às grandes dificuldades da intensa rotina, e no 
mesmo ano prestou concurso para professor substituto desta universidade, 
passando a lecionar as disciplinas de harmonia, contraponto, análise e 
organologia do curso de Música.  
 

Em 1998, Pitombeira (1962) parte para o Estado de Louisiana (EUA) para cursar a pós-

graduação, juntamente com sua esposa, na Louisiana State University (LSU), em Baton Rouge. 

Permanecendo de 1998 a 2004, na instituição, período em que cursou o mestrado e doutorado 

sob a orientação dos professores Dinos Constantinides e Jeffrey Perry. Em 2004, Pitombeira 

(1962) é contratado como professor visitante, após a obtenção do título de Ph.D. em 

Composição e Teoria Musical (ANGELIM, 2018, p.19).  

Segundo Angelim (2018), foi durante sua permanência nos EUA que Pitombeira pôde 

se dedicar mais intensamente à sua produção artística, obtendo várias premiações e 

reconhecimentos, como por exemplo: o primeiro prêmio no “Segundo Concurso Nacional de 

Composição Camargo Guarnieri”, realizado em São Paulo em 1998, recebido pela Suíte 

Guarnieri, opus 30, para orquestra de cordas; a seleção de Four Brazilian Songs opus 31, para 

ser executada pelo Quinteto de Sopros Arta durante a conferência da International Society for 

Contemporary Music, realizada em Luxemburgo, em 2000; o primeiro prêmio do Concurso 

Nacional de Composição “Sinfonia dos 500 Anos” realizado em Recife, em 2000, pela peça 

Uma Lenda Indígena Brasileira, opus 40, para orquestra sinfônica, entre outros.  
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Segundo Beserra (2012), Pitombeira retorna ao Brasil em agosto de 2006, juntamente 

com sua esposa. Em 2008, prestou concurso para Universidade Federal da Paraíba (UFPB) onde 

lecionou nos cursos de graduação e pós-graduação. Em 2009, através de um novo concurso, 

passou a lecionar na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).  

Atualmente, Pitombeira é professor de composição na Escola de Música da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) onde coordena o grupo MusMat4 – grupo ligado 

à UFRJ que realiza pesquisas sobre música e matemática, sistemas composicionais e 

modelagem sistêmica. Pitombeira possui uma contínua produção acadêmica bem como 

pesquisas sobre teoria composicional no Brasil e no exterior. Além de ter sido um dos 

homenageados do 7º Festival de Música Contemporânea Brasileira (FMCB) que aconteceria no 

ano de 2020, no mês de março na cidade de Campinas – SP, mas que devido a pandemia da 

covid-19 teve de ser adiado. 

Ao escrever sobre o estilo composicional de Pitombeira, Beserra (2010) afirma que o 

compositor utiliza diversos recursos composicionais da música tradicional, moderna e 

contemporânea como tonalismo, atonalismo, modalismo, politonalidades, polirritmias, 

ostinato, entre outros, unindo esses recursos a elementos rítmicos e melódicos da música 

nordestina (como o baião e o maracatu), suas impressões sobre a música atual e experiências 

de vida pessoal para compor suas obras (BESERRA, 2010).  Sua produção composicional pode 

ser dividida em duas linhas de trabalho: Nacionalista e Universalista. O nacionalismo vem de 

elementos da cultura de seu país e da sua região. O universalismo em sua obra é expresso 

quando utiliza referências fora de sua cultura, como conceitos de matemática e geometria, bem 

como elementos da estética modernista (BESERRA, 2010).   
 
 
4.3. A trompa na Obra Milindô: aspectos técnicos-interpretativos  
 
4.3.1 Contexto da composição 

 
Na partitura da grade da obra Milindô (2019), o compositor descreveu uma pequena 

narrativa sobre a peça. Segundo o compositor a peça foi construída a partir de séries de doze 

notas5, composta em harmonias quartais e procedimentos intertextuais. Ao falar sobre os 

materiais melódicos que caracterizam a obra, o compositor afirma que  

 
4 O Grupo de Pesquisa MusMat foi fundado em 2013 dentro do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ, 
com o intuito de desenvolver pesquisas no âmbito da formalização de processos musicais composicionais e 
analíticos) utilizando modelos matemáticos. Disponível em: https://musmat.org/about/. Acesso em: 25/11/2020. 
5 Música construída de acordo com o princípio de composição com base na escala de 12 notas cromáticas da escala 
de temperamento igual são arrumadas numa ordem particular formando uma série que serve de base para a 
composição. A série de notas pode ser usada em sua forma original, ou invertida, ou em movimento 
RETRÓGRADO, ou retrógrado invertido. (SADIE, 1994, p.272) 
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Os materiais melódicos em sua maioria foram extraídos das séries 
dodecafônicas [...] as harmonias alternam-se entre materiais extraídos das 
séries, harmonias em quartas, quintas e tríades tonais sem conexão sintática 
funcional (Pitombeira, 2020, entrevista feita com o compositor6). 
 

Ao perguntar sobre como foi o processo de concepção da obra Milindô (2019), 

Pitombeira (1962) relata que 
 

No início da pesquisa para o planejamento da obra, parti do princípio que a 
obra seria interpretada por uma mulher nordestina. Assim, busquei uma 
tradição oral do Nordeste brasileiro que se conectasse com essa ideia 
feminina e encontrei o Milindô, que é uma dança popular do Crato, no Cariri 
cearense, executada exclusivamente por mulheres (Pitombeira, 2020). 
 

A partir da encomenda da obra, o compositor optou por buscar elementos da cultura oral 

que interligasse o princípio de que obra seria interpretada por uma mulher, daí veio a escolha 

do título da obra e do contexto da composição, após a descoberta do gênero Milindô.  

Segundo o dicionário de Câmara Cascudo (1969), Milindô é uma dança de roda do 

gênero coco. Nessa dança só as mulheres podem participar seja tocando, dançando ou tirando 

os versos; é bastante popular na cidade do Crato, Cariri do Ceará, se destacando como uma 

dança executada exclusivamente pelo sexo feminino:  
 

O milindô é dança de roda do gênero coco, mas com certa diferenciação. No 
coco é de praxe só haver um tirador de versos, enquanto todos os outros 
dançadores entoam o estribilho em coro e muitas vezes batendo palmas. No 
milindô cada componente do folguedo pode tirar seus versos, de sua própria 
composição ou de qualquer cantador popular. “Na ocasião, em que se canta o 
estribilho, em coro, os pares despregam-se da roda em movimento e dão uma 
volta completa. O ritmo da música pode variar da marchinha para o baião e 
até mesmo a valsa, que teve o condão de adaptar-se, com feitio regionalista, 
em quase todos os recantos do planeta”. “No milindô não há acompanhamento 
de qualquer instrumento musical, nem que sejam os mais rudimentares, a 
exemplo do ganzá, maracá ou reco-reco. A dança acompanha o ritmo dos 
cânticos. Não fica ninguém no meio da roda dançante, como sucede no samba 
da Bahia, ou na dança do viadinho, também integrante do folclore caririense. 
Podem os pares ser trocados, quando se canta o estribilho, mas sempre com 
vizinhos, a fim de não perturbar a harmonia do folguedo”7. (CASCUDO, 
1969, p. 494). 
 
 
 
 

 
6 Todas as citações de entrevistas com o compositor serão apresentadas em itálico.  
7 J. de Figueiredo Filho, “Milindô, Dança Popular do Rico Folclore Caririense”, n’ O Povo, Fortaleza, 7-1-1957. 
O autor julga que o Milindô tenha vindo de Alagoas, na espécie do coco-de-roda, e tomado localmente a 
denominação. 
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4.3.2 Elementos estilísticos e questões técnico-interpretativas 

Ao tomar posse da partitura da obra Milindô (2019), demos início ao trabalho de análise 

da estrutura da peça. Podemos afirmar que a obra é marcada por estruturas da série dodecafônica 

e está dividida em três movimentos, respectivamente: Marcha, Valsa e Baião, totalizando nove 

minutos e trinta segundos.  

Sobre o estilo composicional, o compositor afirma que a estética da obra é caracterizada 

pela combinação de diversas tendências. Cada movimento possui uma série dodecafônica8, 

além de elementos intertextuais, misturando diversas tendências, caracterizando a obra como 

atonal livre.  

Milindô pode ser compreendida em termos composicionais como a 
combinação de diversas tendências. Primeiramente, para cada um dos 
movimentos foi criada uma série dodecafônica e sua respectiva matriz. O 
primeiro movimento já abre com sua série específica executada pela trompa, 
enquanto o piano acompanha com acordes formados por quintas juntas. O 
segundo movimento, por sua vez, se inspira livremente na 2ª Valsa de Esquina 
de Francisco Mignoni. A série desse movimento só aparece na segunda 
página. No terceiro movimento, a série específica é executada pela mão 
esquerda do piano, enquanto a mão direita executa acordes em quartas justas. 
Percebe-se então um uso do dodecafonismo, não nos moldes de Schoenberg 
ou Webern, um uso de harmonias em quartas e quintas. Pode-se então 
caracterizar a obra como tendo uma tendência ao atonalismo livre 
(Pitombeira, 2020). 
 

Ao realizarmos a leitura, à primeira vista pudemos destacar trechos complexos que 

demandam decisões técnico-interpretativas para o trompista, além das questões idiomáticas que 

caracterizam a obra que estão relacionados às dinâmicas, andamentos, articulações, ligaduras e 

acentos. Outra característica da obra está na regularidade do ritmo. A compreensão de todos 

esses elementos é necessária para a caracterização dos aspectos idiomáticos imaginados pelo 

compositor. 

4.3.4 Marcha  

Segundo Andrade (1989), Marcha é um “Gênero de composição caracterizado pela 

escrita em compasso binário, ou mais raramente quaternário, com o primeiro tempo fortemente 

acentuado, principalmente instrumental” (ANDRADE, 1989, p. 307). A linha melódica do 

primeiro movimento - Marcha tem início com a melodia na trompa escrita a partir da série 

dodecafônica, com notas em staccato e ligadas, acompanhadas de acordes de quintas justas pelo 

 
8 Série de 12 sons determinadas pelo compositor. 
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piano, marcando o compasso binário. Segundo o compositor, a decisão em escrever uma marcha 

em compasso composto (6/8) veio da inspiração nas marchas para gaita de fole.  

 

Figura 3: Início do “Tema 19” de Marcha, primeiro movimento de Milindô, trompa em dó. 

 
Fonte: Pitombeira (201910, p.1) 

 

Na figura 4 destacamos a matriz dodecafônica desse movimento. Segundo o compositor, 

esse material foi utilizado na melodia inicial da trompa. A partir da análise da série, podemos 

identificar que essa melodia que denominamos de “Tema 1”, na figura 5, foi escrita a partir da 

série P0. Esta melodia tem início no compasso 1 até o compasso 3, apresentada pela voz da 

trompa, seguida pela entrada do piano no compasso 4, seguindo os moldes e formas de uma 

fuga, no qual em alguns momentos a melodia está com a trompa em outros com o piano. Nos 

primeiros compassos podemos observar também a marcação característica da marcha no 

acompanhamento do piano em colcheias nos tempos fortes dos compassos.   

Segundo o compositor, este movimento foi construído a partir da matriz dodecafônica a 

seguir. Como se observa, podemos identificar na matriz o serialismo dodecafônico, onde P é a 

 
9 Início de Marcha, primeiro movimento de Milindô, no qual a trompa executa a série P0, acompanhada por acordes 
em quintas justas executados pelo piano, trompa em dó. Fonte: PITOMBEIRA (2020, s/p). 
10 Pitombeira (2019) será utilizado como referência para a partitura da obra. 
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série original, R é a série retrógrada, I é a série invertida, RI é a série retrógrada invertida, cada 

série pode ter 48 formas possíveis, que podem ser usadas nas formas de acordes ou melodias11: 
 
 

Figura 4: Matriz dodecafônica de Marcha, primeiro movimento de Milindô 
 

 I0 I7 I10 I2 I5 I4 I9 I6 I1 I8 I3 I11  

P0 0 7 10 2 5 4 9 6 1 8 3 11 R0 
P5 5 0 3 7 10 9 2 11 6 1 8 4 R5 
P2 2 9 0 4 7 6 11 8 3 10 5 1 R2 

P10 10 5 8 0 3 2 7 4 11 6 1 9 R10 
P7 7 2 5 9 0 11 4 1 8 3 10 6 R7 
P8 8 3 6 10 1 0 5 2 9 4 11 7 R8 
P3 3 10 1 5 8 7 0 9 4 11 6 2 R3 
P6 6 1 4 8 11 10 3 0 7 2 9 5 R6 

P11 11 6 9 1 4 3 8 5 0 7 2 10 R11 
P4 4 11 2 6 9 8 1 10 5 0 7 3 R4 
P9 9 4 7 11 2 1 6 3 10 5 0 8 R9 
P1 1 8 11 3 6 5 10 7 2 9 4 0 R1 

 RI0 RI7 RI10 RI2 RI5 RI4 RI9 RI6 RI1 RI8 RI3 RI11  

 
Fonte: Pitombeira (2020, s/p) 

 

A partir da série dodecafônica, iniciamos a análise e divisão dos temas inspirados na 

matriz. Ao delimitar o “Tema 1”, podemos perceber que a construção da primeira melodia da 

trompa se dá através da sequência de notas dispostas advindas da matriz P0 (série disponível 

na tabela acima) da série dodecafônica, correspondendo as notas: Sol – Ré – Fá - Lá – Dó – Si 

– Mi - Reb - Láb – Mib – Sib – Fá# respectivamente para trompa em fá. Consideramos as notas 

destacadas abaixo (do#, ré e sol#) nota de passagem12. 

 

Figura 5. Início de Marcha, primeiro movimento de Milindô, no qual a trompa executa a série 
P0, trompa em fá  

 

 
Fonte: Pitombeira (202013, s/p). 

 
11 Dodecafonismo (SADIE, 1994, p. 271-272). 
12 Consideramos essas notas como passagem tendo em vista que nessa técnica nenhuma nota pode ser repetida 
antes que todas as outras notas da série tenham sido tocadas (a ordem da série deve ser mantida).  
13 Pitombeira (2020), será utilizado em tabelas e textos disponibilizados pelo compositor. 
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Esta linha melódica que denominamos “Tema 1” é uma melodia recorrente neste 

movimento. Na figura abaixo o compositor opta pela reapresentação do tema, construindo sua 

linha melódica a partir das notas das séries P8 e P3 respectivamente.   

 

Figura 6. Recorte no qual a trompa executa respectivamente as séries P8 e P3, Marcha - 
trompa em fá. 

 

 
Fonte: Pitombeira (2019, p.2). 

 

Uma das características desse movimento é que o compositor mantém o ritmo quase que 

integral, modificando pequenos trechos, através do uso de dinâmicas. Nota-se que na 

construção do tema nas letras “J” e “K”, apresentados na figura acima, não existe um 

relaxamento, seguindo a interação entre as dinâmicas F e mp até o compasso 83 e culminando 

com o Lá agudo em dinâmica decrescente.  

Ao realizar a leitura da obra podemos perceber que existe um jogo em manter a ideia 

rítmica deslocando apenas a melodia. Essa técnica reaparece em outros temas a exemplo das 

letras “E” e “F”, sendo a ideia melódica da letra “E” extraída da série R1 e a letra “F” da série 

R8.  
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Figura 7. Recorte da peça de Marcha, primeiro movimento de Milindô 

 

 
Fonte: Pitombeira (2020, s/p) 

 

Analisando esse trecho, podemos descrever que sua melodia foi baseada na série R1, 

composta pelas notas: Sol – Si – Mi – La – Re – Fá – Dó – Réb – Sib – Solb – Mib – Sol, sendo 

as duas semicolcheias Mi e Re no compasso 46 e as semicolcheias Lá- Láb - Sol no compasso 

47 notas de passagem. Um aspecto interpretativo relevante está na atenção às dinâmicas. Ao 

estudar a obra é fundamental que estejamos atentos às diferenças entre as dinâmicas escritas. 

Segundo Menezes (2010), é um dos princípios importantes na criação de nuanças interpretativas 

que podem elevar e assegurar a qualidade de uma interpretação (MENEZES, 2010, p. 89).  

Outra parte importante nesse movimento são os ritmos sincopados. Podemos observar 

na figura abaixo o exemplo da letra “C”: enquanto a trompa e a mão esquerda do piano fazem 

um contraponto, a mão direita trabalha ritmos sincopados. Além dos ritmos, no recorte abaixo 

destacamos a interação entre a trompa e o piano durante a transição da série RI7 do piano para 

a trompa. Nessa figura destacamos a entrada da trompa no compasso 16, no qual inicia 

executando a série I7 seguida da série RI7. 
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Figura 8: Série dodecafônica da letra C - Marcha, primeiro movimento de Milindô, no qual o 
piano executa a série RI7 seguido pela trompa, partitura do piano e da trompa em Dó. 

 

 
Fonte: Pitombeira (2019, p.2) 

 

Segundo o compositor, esse trecho possui uma textura integralmente construída pela 

superposição e justaposição de formas da série dodecafônica (PITOMBEIRA, 2020). Um dos 

desafios deste movimento está na alternância de compassos e na fidelidade às dinâmicas e 

articulações desejadas pelo compositor. Em sua maior parte, a linha melódica da trompa neste 

movimento é composta por intervalos de terça a oitava, o que demanda uma boa flexibilidade 

por parte do trompista ao tocar as notas ligadas, além de staccatos precisos. Outro ponto é a 

obediência às nuances de dinâmicas.  

Um elemento rítmico importante para a caracterização da obra está no trecho abaixo 

onde temos o uso da figura da quiáltera de quartinha no compasso 86. Esse ritmo aparece 

algumas vezes ao longo deste movimento.  Esses trechos demandam atenção do intérprete para 

que se possa ter fidelidade às nuances desejadas pelo compositor. Além disso, outro elemento 
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destacado está na articulação com ligadura e staccato bastante utilizada pelo compositor a partir 

do compasso 73. 
 
 

Figura 9: recorte de Marcha, primeiro movimento de Milindô, no qual a trompa executa 
quiáltera de quartina, trompa em fá.  

 

 
Fonte: Pitombeira (2019, p.3) 
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4.3.5 Valsa  

De caráter mais solene, segundo o compositor, esse movimento é inspirado na 2ª Valsa 

de Esquina de Francisco Mignone. Na descrição de Câmara Cascudo (1988) sobre os ritmos 

que integram o Milindô, contextualizando o gênero, a valsa é uma “dança de sala leve, airosa, 

sentimental, aristocrática, no seu compasso fácil e ondulante de 3/4” (CASCUDO, 1988, p. 

782). Andrade (1989), ao descrever o gênero, afirma que é uma: 

Dança em compasso ternário e andamento variado (rápido, moderado ou 
lento) de ritmo característico: 3/4. [...] amaneirou-se, no Brasil, onde entrou 
por volta de 1937, ficou sestrosa, sofreu influência das modinhas e adaptou-
se o choro nacional. Se guardou as suas características fundamentais [...] 
abrasileirou a sua melodia e se tornou uma forma uma forma de canção 
sentimental, que é hoje é mais comum nos compositores do gênero” 
(ANDRADE, 1989, p.548). 

 

  

 
Figura 10: Matriz dodecafônica de Valsa, segundo movimento de Milindô. 

 

Para o compositor esse movimento seria a parte mais lenta e sonora da obra. Sobre as 

características idiomáticas do movimento é possível desde o início observar o acompanhamento 

da valsa, que é o uso das semínimas distribuídas nos tempos fracos do compasso 3/4, na parte 

do acompanhamento do piano, marcando o ritmo de semínima no segundo e terceiro tempos do 

compasso.  
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Figura 11: Recorte de Valsa, segundo movimento de Milindô, piano e trompa em dó  

 

 
Fonte: Pitombeira (2019, p.9). 

 

Como no movimento anterior, neste movimento a ideia melódica principal também 

sofre transposição. Nos exemplos a seguir, o “Tema 1” reaparece disposto em intervalos de 

segunda maior descendente na letra “D”, sofrendo alteração na dinâmica que passa do mp para 

mf.  

 
  

Figura 12: Recorte de Valsa, segundo movimento de Milindô, trompa em fá. 

    
Fonte: Pitombeira (2019, p.4) 

 

Figura 13: recorte de Valsa, segundo movimento de Milindô, trompa em fá. 

 

 

 

Fonte: Pitombeira (2019, p.5) 
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No trecho abaixo, que tem início no compasso 142, temos um trecho de variação de 

compasso. No compasso 155 temos a inserção de um novo elemento que é a passagem do 

compasso ternário característico da valsa para 12/8 até o compasso 158. Os trechos destacados 

nos compassos 149 e 150 fazem parte das séries P9 e RI6 respectivamente. Outra questão 

referente ao ritmo está no uso do espelhamento das células rítmicas pelo compositor: 

 

Figura 14: recorte de Valsa, segundo movimento de Milindô, trompa em fá. 

 

 
Fonte: Pitombeira (2019, p.4) 

4.3.6 Baião 

 
O terceiro movimento foi intitulado baião. Segundo Câmara Cascudo (1988), o baião “é 

uma dança popular muito preferida durante o século XIX no nordeste do Brasil; [...] conserva 

células rítmicas e melódicas visíveis do coco, a rítmica (de percussão) com a unidade de 

compassos exclusivamente par” (CASCUDO, 1988, p. 96).  

Falando nos aspectos rítmicos idiomáticos do baião, podemos afirmar que o compositor 

apresenta a célula característica desse ritmo desde o início do movimento, com a marcação 

realizada pela mão esquerda do piano, a partir das células figuras da colcheia pontuada, seguida 
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da semicolcheia. Esta célula que tem início no compasso 187 até 192 pelo piano é repetida pela 

trompa no compasso 213 até 220.  

 

Figura 15: Baião, terceiro movimento de Milindô, no qual a mão esquerda do piano executa a 
série P0 acompanhada por acordes de quarta justa na mão direita. 

 

 
Fonte: Pitombeira (2020, s/p) 

 

Sobre a construção do trecho apresentado na figura 15, o compositor descreve que já no 

início do movimento é apresentada a série P0 e P5 da matriz dodecafônica. A primeira é 

executada pela mão esquerda do piano seguida da série P5 no compasso 5. Percebe –se, 

também, o acompanhamento sincopado da mão direita em intervalos de quarta justa.  

 

Figura 16: Matriz dodecafônica de Baião, segundo movimento de Milindô 

 

0 5 B A 4 3 9 8 2 1 7 6 

7 0 6 5 B A 4 3 9 8 2 1 

1 6 0 B 5 4 A 9 3 2 8 7 

2 7 1 0 6 5 B A 4 3 9 8 

8 1 7 6 0 B 5 4 A 9 3 2 

9 2 8 7 1 0 6 5 B A 4 3 

3 8 2 1 7 6 0 B 5 4 A 9 

4 9 3 2 8 7 1 0 6 5 B A 

A 3 9 8 2 1 7 6 0 B 5 4 

B 4 A 9 3 2 8 7 1 0 6 5 

5 A 4 3 9 8 2 1 7 6 0 B 

6 B 5 4 A 9 3 2 8 7 1 0 
 

Fonte: Pitombeira (2020, s/p) 
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A série que integra a matriz dodecafônica também é apresentada na voz da trompa a 

partir da letra A, onde a melodia foi construída a partir das notas da série P11, do compasso 191 

até o compasso195, destacado abaixo, que compreendem as notas Fá# - Si – Fá – Mi – Sib – Lá 

– Sol – Reb - Dó. Analisando a ideia inicial da trompa no compasso 192, podemos também 

encontrar divisões características de outros ritmos da tradição oral e que também estão presentes 

no gênero Milindô como é o caso do coco, exemplificado abaixo. 

Figura 17: Recorte de Baião, terceiro movimento de Milindô, entrada da trompa em F.  
 

 
Fonte: Pitombeira (2019, p.6) 
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Podemos observar também a utilização de elementos composicionais como ritmo 

tradicional do acompanhamento do baião, caracterizado pela junção de uma colcheia pontuada, 

uma semicolcheia ligada a uma colcheia, seguidos de mais uma colcheia a partir do compasso 

213. A articulação nessa última colcheia, caracterizada com um ponto, também remete a um 

aspecto observado nesse tipo de trecho no Baião. Ao tocar esses trechos é importante numa 

perspectiva estilística que o pianista toque a melodia da mão esquerda mais forte para destacar 

o ritmo mencionado.  

Outro trecho que apresenta bastante dificuldade rítmica está na continuação do recorte 

abaixo que antecede o compasso 279 ao 288.  Além de ser o trecho mais agudo para a trompa 

alcançando um Lá bemol 4, esse trecho apresenta ainda a mudança dos compassos 3/4 para 6/16 

+ 1/8, exemplificados abaixo. Segundo Silva: “a região aguda na trompa pode ser considerada 

por muitos trompistas uma tessitura bastante trabalhosa pelo fato de que é preciso ter muito 

controle do ar e ter uma embocadura forte” (SILVA, 2018, p. 68). 

Figura 18: recorte de Baião, terceiro movimento de Milindô, trompa em F. 

 

 

Fonte: Pitombeira (2019, p.8) 
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Ao estudar a obra, podemos afirmar que Milindô é uma composição que apresenta 

dificuldades similares a outras obras brasileiras com características nacionalistas compostas 

principalmente ao longo do século XX. Suas características composicionais valorizam os 

aspectos idiomáticos tanto da trompa como da música brasileira popular que serviu de 

inspiração para a concepção da obra. É uma peça no qual a linha musical do piano atua como 

um importante complemento às ideias melódicas e rítmicas da trompa, sendo essencial o estudo 

de ambas as partes para o entendimento da obra e o desenvolvimento interpretativo. 

Após a análise apresentada, observamos que elementos rítmicos, de acentuação e 

intervalos atrelados às características interpretativas estilísticas podem ser considerados os 

principais desafios para o desenvolvimento da performance de Milindô. Para o 

desenvolvimento desses aspectos em uma obra nesse perfil, entendo que organizar uma rotina 

que proporcione ao instrumentista manter e desenvolver fundamentos e controlar a performance 

são importantes e podem impactar fundamentalmente no resultado artístico final. Portanto, 

apresentarei na próxima parte desta dissertação abordagens para o desenvolvimento da 

performance e aprendizado da obra tendo Milindô como referência.  
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5 AS PRINCIPAIS POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM E ABORDAGENS 
DIDÁTICAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PERFORMANCE DA OBRA MILINDÔ 

 
 
Neste capítulo, descreveremos possibilidades de abordagens didáticas estudadas que 

possibilitaram a aprendizagem durante o estudo da obra “Milindô”. A utilização destes 

direcionamentos visa possibilitar melhor organização e facilidade para a performance. 

Destacarei exercícios passados de forma oral, bastante comuns na prática de instrumentistas de 

metal incluindo os trompistas, mas também materiais vindos de apostilas, livros de estudos e 

métodos – materiais didáticos também presentes na formação do trompista. Para Feitosa (2013), 

o material didático é importante pois “possibilita o conhecimento acumulado ao longo da 

história do instrumento e mostra as formas de estudo que, na maioria dos casos, visam propiciar 

que o aluno otimize seu tempo de estudo” (FEITOSA, 2013, p.61). 

5.1 Organização do estudo diário 

 
Como descrito anteriormente, o estudo e principalmente a performance de uma obra 

envolvem vários aspectos, desde os relacionados à técnica até os físicos e psicológicos. Iniciarei 

a abordagem relacionada ao aprendizado da obra com aspectos mais gerais, que podem também 

ser aplicados a outros tipos de repertório. Os direcionamentos a serem apresentados foram 

pensados a partir da reflexão acerca de conceitos como a criação de objetivos e metas para se 

adquirir uma habilidade. Dentro desses conceitos está a criação de uma rotina de estudos 

diários, buscando por elementos essenciais que podem estar intrínsecos à rotina de trompistas.   

Para o desenvolvimento da performance de uma obra, podemos iniciar entendendo o 

contexto sob o qual a composição foi realizada e depois realizar uma leitura geral para 

entendermos características técnico-interpretativas que nos possibilitarão estabelecer metas 

que favoreçam a nossa evolução de forma gradativa. Conforme a literatura abordada na parte 3 

deste trabalho, essa organização pode ser decisiva no resultado final. De acordo com Santos e 

Hentschke (2009), ao iniciarmos o estudo de uma peça é necessário estabelecermos tarefas que 

auxiliarão na sua aprendizagem mais efetiva. 

Na minha prática com Milindô, seguindo as referências citadas ao longo desta pesquisa, 

elegi os seguintes objetivos iniciais: compreender o significado do título e implicações 

estilísticas; leitura geral da obra para entender características artísticas e idiomáticas; identificar 

principais dificuldades técnico-interpretativas. Através da leitura à primeira vista pude entender 

alguns desafios mais evidentes de Milindô. Do ponto de vista técnico-interpretativo, tocar frases 
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muitas vezes sem uma lógica tonal em um registro médio agudo chegando ao Lá 4, tocar ritmos 

compostos com o tempo forte constantemente deslocado, inserir nesse contexto acentuações e 

articulações deslocadas e tocar intervalos dissonantes e distantes foram os maiores desafios já 

constatados. 

A partir do momento em que realizei os três passos citados, seguindo os conceitos 

apresentados na parte 3 (BELTRAMI, 2011; FEITOSA, 2013; LIMA, 2018; MENEZES, 2010; 

SILVA, 2018), busquei elaborar uma rotina de estudos adequada aos desafios que seriam 

enfrentados ao longo da preparação para a performance da obra. Para elaborar essa rotina, 

realizei a subdivisão da peça, através da identificação e recorte das frases ou tema. Como 

estratégia sugerimos que esse estudo seja realizado com o uso do metrônomo com o objetivo 

de realizar a análise rítmica da peça. Nessa fase, o intérprete pode trabalhar as articulações e 

acentuações escritas e as possibilidades no uso das chaves dos rotores e prováveis digitações 

que facilitem a performance no instrumento. Outra estratégia a ser abordada poderá ser o estudo 

dos ritmos em andamentos mais lentos que o escrito e o estudo do solfejo mental. 

Após a realização dos passos anteriores, segundo Cavalcanti (2010) e Santiago (2006), 

o intérprete deverá diagnosticar suas falhas, ou seja, fragilidades encontradas durante o estudo. 

Para a superação dessas falhas, que podem implicar em desafios para além da performance da 

obra, o instrumentista deverá incluir na elaboração da rotina de estudos, estratégias e objetivos 

que visem superar suas dificuldades. Esse tópico se alinha aos fundamentos apontados na Parte 

3 como principais no domínio técnico da trompa. Seguindo essa organização, o intérprete 

elaboraria uma rotina com exercícios para aquecimento que também já poderiam servir como 

práticas que colaborassem no desenvolvimento de fundamentos que necessitem ser mais 

trabalhados, considerando os objetivos do performer. 

Seguindo a proposta idealizada por esta pesquisa, elencamos os principais fundamentos 

apontados pela literatura sobre trompa e que devem estar desenvolvidos de forma suficiente a 

possibilitar ao instrumentista realizar a interpretação desejada em uma obra como Milindô. 

Portanto, revisar, manter e desenvolver os fundamentos técnico-interpretativos é o 

próximo direcionamento. Dentre os principais fundamentos técnicos observados na Parte 3 

desta pesquisa e que tem uma relação mais direta com as características de Milindô, elenquei 

os seguintes aspectos para abordar a seguir: sonoridade, flexibilidade, articulação, afinação e 

intervalos. Portanto, irei apresentar exercícios e perspectivas metodológicas que poderão 

auxiliar na criação de uma rotina para trompistas que desejem estudar esta peça e realizar a 

performance de acordo com a análise da composição. Esses desafios estão em consonância com 
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elementos destacados como fundamentais da técnica da trompa: sonoridade, articulação, 

flexibilidade e afinação (FEITOSA, 2015; SOARES, 2018). 

5.2 Fundamentos técnicos da trompa para a performance da obra Milindô 

 
Considerando os principais desafios observados na apresentação e análise da obra 

Milindô na Parte 4 desta pesquisa, assim como os principais fundamentos técnicos 

contemplados pela literatura que aborda a trompa apresentada nas Partes 2 e 3, entendo que 

sonoridade atrelada à emissão do som seja um dos principais desafios a serem desenvolvidos 

e dominados pelo trompista. 

O estudo que envolve a sonoridade está intrinsicamente alinhado ao desenvolvimento 

de uma interpretação e pode ser contemplado já no início da rotina durante os exercícios de 

aquecimento. Os exercícios de aquecimento podem ser realizados de diversas formas, desde 

exercícios que englobem o trabalho com a sonoridade através do estudo com notas longas, que 

podem ser subdivididos em exercícios com e sem o instrumento (exercícios com a vibração dos 

lábios e com o bocal), até pequenos exercícios de flexibilidade, contemplando notas em 

registros graves e agudos. Nesse contexto também podem ser realizadas atividades que 

envolvam o estudo da flexibilidade com a série harmônica.  

Segundo Thompson (1992, p. 2, tradução minha14), o objetivo do aquecimento é 

“preparar a embocadura suave e gradativamente para tocar em todo o registro”. E assim “como 

os atletas que aquecem antes dos eventos para evitar danos aos músculos, os trompistas devem 

fazer o mesmo pelo mesmo motivo” (THOMPSON, 1992, p. 2, tradução minha15). Exercícios 

dessa natureza devem ser realizados visando fluidez e automatização da distância entre os 

intervalos, trabalhando a sonoridade do instrumento e a afinação. Ao alinharmos a esses estudos 

exercícios com dinâmicas, estaremos trabalhando a estabilidade das notas nas várias regiões, 

adquirindo também maior resistência labial. No caso do estudo para a performance de Milindô, 

o uso de técnicas que envolvam o trabalho com as dinâmicas também será benéfico ao 

intérprete. A seguir, exercício presente no material de Thompson (1992): 

 

 

 
14 The porpuse of the warm up is to prepare the embouchure gently and gradually for playing over the entire 
register (THOMPSON, 1992, p, 2). 
15 Athletes warm up before their events to avoid damaging muscles and horn players should do the same for the 
same reason (THOMPSON, 1992, p.2). 
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Figura 19: Recorte do estudo aquecimento do trompista Michael Thompson16. 

 

 
Fonte: Thompson (1992, p.6) 

 

Praticar exercícios como o apresentado acima me proporcionaram vibrar melhor o 

instrumento, desenvolver a emissão do som e a afinação e, de uma forma geral, controlar melhor 

a performance. Como esse exercício não demanda dinâmicas específicas, percebi que pode ser 

mais simples, em um momento inicial do estudo, praticá-lo. No exemplo a ser abordado a 

seguir, a inserção das dinâmicas dificulta a performance mais precisa do exercício. Portanto, 

entendo que realizá-lo após algo mais simples, como o exemplo de Thompson (1992), pode 

proporcionar progressividade no estudo. 

Na figura 25 apresento um exercício de nota longa para o estudo de estabilidade da 

embocadura com dinâmicas, observados no trabalho de Lucca Soares (2018). Segundo o autor, 

esse exercício tem como finalidade o desenvolvimento da sonoridade, além do relaxamento da 

garganta e memorização da posição estrutural da embocadura.  Através de exercícios dessa 

natureza, é possível que o trompista perceba a velocidade do ar em diferentes dinâmicas 

(SOARES, 2018). 

 

 

 

 

 
16 Método Daily Warm – Up Exercises, 1992. 
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Figura 20: Recorte do Estudo de estabilidade 

 

 
Fonte: Soares17 (2020b, p.1). 

 

Ao praticar o estudo apresentado acima, percebi que é possível trabalhar 

consideravelmente o controle da quantidade e da velocidade do ar. Praticar nas sete posições 

pode auxiliar no fortalecimento da emissão no registro médio grave da trompa, entre o Do3 e o 

Fá sustenido 2. A obra Milindô inicia exigindo diferenças de dinâmica, algo presente em vários 

momentos da obra. Realizar o exercício apresentado na Figura 25 contribuiu no 

desenvolvimento da performance nesse âmbito.  

A obra Milindô também contempla diferenças de articulação, algo relativamente 

comum no repertório brasileiro para trompa. No estudo da peça destacamos duas articulações 

que poderão demandar mais do trompista numa perspectiva técnica: ligado e staccato. No caso 

das ligaduras, o compositor contempla vários intervalos ao longo da obra, consoantes e 

dissonantes, aumentando a distância entre as notas em vários trechos. É necessário que haja 

atenção, porque é fácil cometer erros em trechos com essas características. Quanto às 

articulações staccato, além da necessidade de definir a forma que se vai tocar, considerando 

questões estilísticas, a serem abordadas no fim desta parte da pesquisa, são utilizados padrões 

assimétricos que exigem atenção e precisão na performance.  

 
17 Apesar de citar o estudo em sua tese (SOARES, 2018), utilizei a figura de uma apostila elaborada por Lucca 
Soares ao qual tive acesso em 2020, por isso a referência colocada como Soares (2020b). Soares (2020a) será 
utilizado para a apostila de Adalto Soares – também tive acesso a esse material em 2020. 
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Segundo Soares (2018), o trompista deve tocar ligaduras e staccatos limpos e claros.  

Ambas as articulações estão intrinsicamente ligadas a dois elementos em comum: o controle da 

coluna de ar e o uso da língua, dois elementos que segundo o autor devem trabalhar juntos. 

Podemos observar na figura 26 que nesse trecho da obra a articulação ligada é predominante 

em junção à dinâmica que está em movimento ascendente, iniciando em mp crescendo até o 

início do f no compasso 21. Outro fator que demanda atenção está na relação intervalar das 

notas que compõem a melodia. 

 

Figura 21: Recorte da peça Milindô, trompa – Marcha 
 

 
 

Fonte: Pitombeira (2019, p.1) 

 
 

Para o auxílio das questões relacionadas à articulação e aos intervalos apresentados 

acima, sugerimos o estudo de articulação elaborado pelo professor Adalto Soares (2020a). O 

estudo envolve o trabalho com a articulação ligada, além de contemplar algumas notas da série 

harmônica da trompa (quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo harmônicos), auxiliando no estudo 

de intervalos. Esse estudo deve ser realizado, utilizando todas as posições das chaves da trompa 

para contemplar um maior número de combinações e regiões do instrumento (SOARES, 

2020a). Para relacionar mais diretamente o estudo à obra, podemos adaptar o exercício 

utilizando as válvulas e aumentando os intervalos de forma cromática, contemplando intervalos 

presentes na obra, a exemplo da quarta aumentada. 
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Figura 22: Recorte do Estudo de Articulação com ligadura para trompa em F  

 

 
Fonte: Soares (2020a, s/p) 

 

Exercícios de flexibilidade também podem ajudar no desenvolvimento da performance 

de ligaduras. Além do exercício mencionado acima, existem vários outros materiais didáticos, 

publicados ou não, utilizados por trompistas e que contemplam o estudo de articulações no 

geral, incluindo ligaduras e staccatos. Os 60 estudos de Kopprasch e os 200 estudos de Máxime-

Alphonse, por exemplo, são materiais que destinam vários estudos no desenvolvimento de 

diferentes tipos de articulação. Esclareço que não farei uma abordagem mais detalhada sobre 

esses materiais, pois não foram utilizados na preparação para a performance da obra Milindô.  

Ainda no contexto de articulação, apresentamos na figura 23 uma melodia onde há 

predominância de notas separadas em staccatos. O trecho também apresenta colcheias 

acentuadas. Como discutido na Parte 3, para estudarmos articulações separadas ou em 

staccatos, a nota deve soar curta. Para o auxílio da emissão dessa articulação, podemos utilizar 

sílabas, que, segundo Silva (2018) auxiliam no desenvolvimento conciso desse fundamento, 

especialmente pelo uso consciente do ar e da posição da língua (SILVA, 2018, p. 40). 
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Figura 23: Recorte início da peça Milindô, trompa – Marcha 

 

 
Fonte: Pitombeira (2019, p.1)  

 

Tocar as notas mais curtas no trecho acima pode ajudar também a manter o ritmo. O uso 

de uma “quartina" pode facilitar que o intérprete atrase em algum trecho, assim como o uso de 

ligaduras entre os compassos e colcheia pontuada. Estilisticamente, interpretar esse staccato 

mais curto também se alinha com estilos utilizados pelo compositor como referência para a 

elaboração da obra, a exemplo do Baião. Na figura 24 apresento o recorte do estudo de 

articulação de Soares (2020a), no qual propõe que o trompista utilize a sílaba “Ta” para cada 

colcheia, destacando o estudo da articulação em staccato simples.  

 

Figura 24: Recorte do Estudo de articulação para trompa.  

 
Fonte: Soares (2020a, s/p) 

 

Esse exercício possibilita focar na emissão e definição dos ataques já que não aborda 

diretamente outros fundamentos. As notas devem ser tocadas a partir da série harmônica, o que 

dificulta a definição da articulação em alguns harmônicos como o sétimo e, na minha 
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experiência, podem auxiliar na performance da execução na posição real da nota. Seguindo a 

série harmônica e a recomendação do autor de utilizar a trompa em fá, existe uma dificuldade 

maior na emissão - o que pode facilitar a definição da articulação posteriormente na trompa em 

si bemol. Considerando uma rotina diária em que não haja muito tempo de estudo, esse 

exercício pode ser facilmente inserido na rotina. 

Esses fatores contribuíram para que utilizasse o material de Soares (2020a) e para que 

conseguisse focar de fato na articulação. Estudos podem ser eficientes e em várias perspectivas 

se aproxima mais de uma obra, mas, em alguns contextos, pode ser mais eficiente utilizar 

exercícios simples e focados para resolução ou manutenção de um determinado fundamento 

técnico. Talvez por isso estudos técnicos passados de forma oral são tão difundidos entre 

trompistas. 

Segundo vários autores (BELTRAMI, 2011; LIMA, 2018; SILVA, 2018; SOARES, 

2018), o estudo de flexibilidade atua no desenvolvimento da performance geral e traz fluidez 

entre a conexão dos intervalos entre duas notas na trompa. Ao inserirmos na nossa rotina de 

exercícios estudos que trabalhem a flexibilidade na trompa, estaremos trabalhando para superar 

esta dificuldade, principalmente quando os estudos envolvem oitavas diferentes ou uma peça 

com muitos intervalos.  

No estudo de Milindô, a principal dificuldade encontrada na minha perspectiva está na 

construção da melodia principalmente em intervalos acima de quartas e quintas justas, que 

aparecem constantemente em Milindô. Assim como mencionado no início da parte sobre 

ligaduras, uma sugestão para superar os desafios técnicos encontrados em Milindô está na 

adaptação de estudos que tratem a flexibilidade com esses intervalos ou estudos que os 

contemplem. Destacamos na figura 25 um trecho dos intervalos encontrados na peça e em 

seguida um dos estudos realizados para a superação ou maior fluidez ao intérprete de “Milindô”.  

 

Figura 25: Recorte da peça Milindô, entrada da trompa – Marcha 

 

Fonte: Pitombeira (2019, p.1) 
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O primeiro exercício exemplificado (Figura 26) abaixo faz parte do livro do professor 

Soares (2020a). A sugestão é que o estudante inicie o estudo de flexibilidade como no exercício 

com intervalos de terça. 

 
Figura 26: Recorte do Estudo de Flexibilidade para trompa  

 

 
Fonte: Soares (2020a, p.s/p) 

 
Figura 27: Recorte do Estudo de Flexibilidade  

Fonte: Soares (2020b, p.6) 

 
Na figura 27, sugiro a utilização desse exercício de flexibilidade para o estudo da 

expansão de oitavas do instrumentista, além do trabalho com as articulações ligadas e separadas 

e o trabalho de passar por diferentes registros. O autor também sugere o uso do frulato, que 

aliado ao estudo de flexibilidade concerne maior fortalecimento da embocadura ao estudante. 

O estudo da flexibilidade me auxiliou a tocar a obra com mais facilidade e precisão, de 

uma forma geral. Sinto que diminuí diferenças de timbre e movimentos musculares na 

passagem entre registros. Praticar esse tipo de exercício pode auxiliar em várias perspectivas e, 

dependendo da abordagem, aspectos contemplados anteriormente, como sonoridade e 

articulação, também podem ser trabalhados. 
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Outro importante fundamento do instrumento e que é contemplado na obra Milindô é o 

trabalho e domínio dos intervalos.  O estudo desse aspecto se torna um dos tópicos que 

necessitam de mais atenção em relação à obra, especificamente em relação aos intervalos mais 

extensos, que podem não ser habituais numa rotina de estudos. Uma sugestão é a inclusão 

dessas notas ou a busca por materiais que incluam esses intervalos, como o estudo de notas 

ligadas com intervalos de quarta e quinta, apresentados no método Musical Calisthenics for 

brass, de Carmine Caruso (1979). A seguir, apresento estudos de notas ligadas em intervalos 

de quarta (figura 28), seguido pelo estudo de intervalos em quinta (figura 29).   
 
 

Figura 28: Recorte do Estudo de Intervalos em quartas para trompa  
 

 
Fonte: Caruso (1979, p. 13) 

 

Figura 29: Recorte do estudo de Intervalos de quintas para trompa. 

 
Fonte: Caruso (1979, p.15). 

 

A partir desses exercícios, o instrumentista pode adicionar mais intervalos, incluindo os 

que são contemplados na obra. Transversalmente ao que já foi apresentado neste tópico, está o 

trabalho da afinação. A partir do estudo de escalas ou de vários dos exercícios apresentados ao 



 
 

68

longo desta parte do trabalho, podemos focar também na relação entre as notas e, com o uso de 

um afinador, de um piano ou de outro instrumento, trabalhar a afinação. 

Os fundamentos técnicos apresentados podem ser estudados e desenvolvidos de várias 

maneiras. Apresentei o que fez parte da minha rotina, que foi definido a partir da minha 

experiência como trompista e também da elaboração desta dissertação, especialmente da 

literatura apresentada e analisada nas partes 2 e 3. Portanto, tudo que foi apresentado é colocado 

como opção, e, cada um dos aspectos observados poderiam também ser contemplados de outras 

maneiras não abordadas nesta pesquisa. 

5.3 Aspectos musicais 

 
Dentre as principais questões relacionadas à interpretação e ao estilo da obra, 

destacam-se o ritmo e a articulação. Pode-se afirmar que Milindô é uma obra que representa o 

repertório característico da música do século XX e XXI, principalmente no que se refere às 

técnicas composicionais utilizadas para a sua criação, e também representa a música brasileira 

popular através da contextualização dos gêneros que inspiram a obra. 

Ao trabalhar as questões estilísticas e interpretativas, optamos por realizar um estudo 

acerca da estrutura melódica da obra através da análise estrutural das frases em cada movimento 

da peça. Essa análise foi realizada através da observação da evolução natural das notas e sua 

importância em cada seção. Podemos observar um exemplo da evolução da linha melódica na 

figura 30, no qual a melodia realiza um movimento ascendente, muitas vezes culminando com 

a nota mais aguda em dinâmica forte (compassos 7-8).  
 
 

Figura 30: Recorte da peça Milindô, entrada da trompa em F – Marcha 

 
Fonte: Pitombeira (2019, p. 1) 
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Outra forma de analisar o fraseado e definir escolhas interpretativas está na análise da 

melodia, considerando os elementos consonantes e dissonantes. Na figura 31 podemos verificar 

que as notas destacadas caminham a frase para o repouso em intervalos consonantes. 

 

Figura 31: Recorte da peça Milindô, entrada da trompa em F – Marcha 
 

  
Fonte: Pitombeira (2019, p. 1) 

 

Na figura 32 podemos perceber que Milindô é uma peça escrita na tessitura médio- 

aguda da trompa, sendo o dó 3 a nota mais grave e o si bemol 4 a nota mais aguda. O que 

demanda que o trompista realize estudos dessas duas regiões mais arduamente. Na figura abaixo 

também estão em destaque o caminho interpretativo escolhido por mim para a interpretação da 

obra. As frases desse trecho estão separadas a cada quatro compassos acompanhados da 

respiração. Essa escolha se deu através dos aspectos citados acima como a análise do caminho 

da linha melódica, considerando as notas mais agudas, as notas que fazem parte da série 

dodecafônica (discutido na parte 4) e as dinâmicas descritas pelo compositor.  
 
 

Figura 32: Recorte da peça Milindô, entrada da trompa em F – Marcha 

 
Fonte: Pitombeira (2019, p.2) 
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Para entendermos a forma de interpretar trechos que remetam à música brasileira 

popular, busquei encontrar vídeos e áudios sobre a manifestação cultural “Milindô” – o título 

da obra é o mesmo dessa manifestação, conforme explicado anteriormente. Podemos entender 

estilisticamente como esse tipo de repertório é interpretado tocando junto com esses vídeos, 

buscando ouvir e reproduzir as melodias da mesma forma que ouvimos. Essa é uma estratégia 

bastante aplicada no aprendizado de música popular, no geral, e pode ser aplicada ao 

desenvolvimento da interpretação de Milindô.  

 Podemos definir o ritmo como uma das características fundamentais para a 

caracterização de um gênero musical principalmente dentro da música brasileira popular. 

Feitosa (2016, p.135) afirma que “para qualquer dos estilos/gêneros brasileiros estudados é 

fulcral o desenvolvimento da percepção/capacidade de interpretação rítmica”. Nesse contexto, 

podemos pensar o ritmo em duas vertentes em “Milindô”: uma relativa à característica 

idiomática de cada movimento, como as células que representam a marcha, a valsa e o baião; e 

outra alinhada à percepção, onde trataremos da precisão ao tocar os ritmos escritos na partitura.  

Uma das dificuldades encontradas durante o estudo da obra foi a fidelidade à 

característica idiomática de cada movimento, principalmente os contrastes entre os 

movimentos, como os ritmos lentos da Valsa e os ritmos mais rápidos presentes no terceiro 

movimento - Baião. Nesse contexto destacamos o início da Valsa (figura 33), onde a mínima 

em 72 BPM18 passa para a mínima pontuada em 48 BPM, exigindo uma atenção maior aos 

ritmos das semicolcheias. 
 

Figura 33: Recorte da peça Milindô, entrada da trompa em F – Valsa 

 

Fonte: Pitombeira (2019, p.4) 

 
18 BPM – Batidas por minuto. 
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Em relação à fidelidade dos valores das notas, podemos destacar ainda na Valsa o 

compasso 165, no qual aparece uma divisão com notas escritas em fusas. Durante o estudo, 

percebi que se houver um relaxamento por parte do instrumentista, essa divisão pode não soar 

no tempo que está escrito, ficando parecido com a divisão anterior de semicolcheias a exemplo 

do que ocorre no compasso 162, que antecede a letra E. 
 
 

Figura 34: Recorte da peça Milindô, entrada da trompa em F – Valsa 

 

Fonte: Pitombeira (2019, p.5) 

 

Em relação ainda ao ritmo, podemos destacar que Milindô possui uma grande variação 

em relação à escrita dos compassos. O compositor trabalha bastante com a mudança de 

compasso na obra. Ao observar a figura 40, destacamos a mudança de compasso de 3/4 para 

6/16 em seguida 6/16 + 1/8. Além da alternância de compassos esse trecho ainda apresenta uma 

sequência de notas agudas (lá bemol 4), na dinâmica F. 
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Figura 35: Recorte da peça Milindô, entrada da trompa em F – Baião. 

 
 

Fonte: Pitombeira (2019, p.8) 
 
 

Para superar as dificuldades rítmicas, as estratégias que mais utilizei foi o solfejo e a 

interpretação lenta, subdividindo os ritmos. Para um instrumentista que não esteja habituado 

com o estilo, alguns trechos podem ser desafiadores do ponto de vista estilístico. A forma que 

os ritmos são tocados, de uma forma geral, com as notas com pontos mais secos e curtos, 

influencia na manutenção da velocidade e a caracterização artística da obra.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização desta pesquisa e das análises da literatura, podemos concluir que 

a pesquisa sobre trompa no Brasil está em desenvolvimento. Podemos considerar que esse 

processo acompanha o que vem acontecendo na área de performance musical, que vem sendo 

contemplada com cada vez mais publicações e por uma produção geral mais ampla, ao longo 

dos últimos anos. Destaca-se nesse cenário o “novo” papel assumido pelo 

pesquisador/performer. 

Dentro desse panorama, podemos afirmar que é crescente o número de estudos que 

relacionam a trompa e a prática musical, colaborando para o aumento de pesquisas que 

contemplam música brasileira para trompa em seus trabalhos, favorecendo ao aumento de 

produções de compositores e contribuindo também para a disseminação do repertório de música 

brasileira do século XXI. A inserção deste tipo de repertório em cursos de pós-graduação torna-

se importante, pois a partir dele músicos têm se tornado não apenas intérpretes como também 

produtores de conhecimento.  

Outra vertente importante está na apresentação de possibilidades metodológicas não 

registradas e problematizadas no ambiente científico-acadêmico. Esse registro favorece a 

criação de novas metodologias e materiais didáticos para trompa, ocasionando uma produção 

local de conhecimento acerca das técnicas inerentes ao instrumento, principalmente a partir de 

elementos encontrados na música contemporânea, tornando cada dia menos necessário 

recorrerem à literatura estrangeira, que é menos acessível devido a sua linguagem e não 

contempla aspectos específicos da música brasileira.  

Através da pesquisa bibliográfica, pudemos perceber que existe um crescente interesse 

de performers em atuar na pesquisa em música. Essas pesquisas são importantes pois 

problematizam diversos aspectos da trompa tanto na música brasileira popular quanto no 

repertório tradicional. Vale salientar que a quantidade de trabalhos na literatura nacional ainda 

é pequena se comparado à literatura de países como Estados Unidos e Alemanha: a produção 

científica brasileira sobre trompa é constituída principalmente de teses e dissertações, tendo em 

vista que na pesquisa poucos artigos foram encontrados sobre o instrumento. Esse cenário é 

mais desenvolvido num âmbito mais geral, considerando estudos sobre prática instrumental, 

pesquisa em música e performance. 

A partir do delineamento desta pesquisa, podemos selecionar aspectos que 

consideramos como fundamentais para a performance e estreia de uma obra inédita. 

Primeiramente, no aprendizado da obra e na busca pelo desenvolvimento técnico-interpretativo 
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da performance destaca-se a importância do ensino oral nos processos de aprendizado 

relacionados à trompa. São vários os exercícios e perspectivas metodológicas não publicadas, 

mas que já vêm sendo utilizadas por professores de trompa há muitos anos. 

Com a realização deste estudo foi possível criar uma proposta para o aprendizado de 

Milindô e para obras do repertório de trompa que apresentem características similares. Através 

da literatura estudada tivemos acesso a possibilidades de estudo interdisciplinar, abordando 

vários conceitos que envolvem o estudo de uma obra, dentre os quais relaciono a seguir:  

1. Organização do estudo diário - Estabelecer metas; elaborar uma rotina de 

estudos; revisar, manter e desenvolver os fundamentos técnico-interpretativos. 

2. Fundamentos técnicos da trompa para a performance da obra Milindô - 

Sonoridade; articulação; flexibilidade; intervalos; e afinação. 

3. Aspectos musicais - Interpretação; estilo; e ritmo. 

Espero com este estudo contribuir para o desenvolvimento da literatura sobre nosso 

objeto de estudo, mais especificamente, sobre a preparação para a performance, a fim de 

preencher algumas lacunas acerca do repertório brasileiro do século XXI para trompa, além de 

incentivar futuros pesquisadores e compositores a apresentarem obras inéditas que poderão ser 

incluídas no repertório brasileiro desse instrumento musical. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 

Entrevista semiestruturada realizada com o compositor da obra estudada  

Nome completo: 

Data de nascimento: 
 

1) Como foi o processo de concepção da obra Milindô, houve alguma inspiração em 
especial?  

 
2) Sobre o título da obra, como foi a decisão pelo nome “Milindô”? 

 
3) Como você classificaria o estilo composicional utilizado? 

 
4) Quais os elementos harmônicos e melódicos que caracterizam a obra? 

 
5) Quais as características rítmicas que caracterizam a obra?  

 
6) Como foi o processo de definir os ritmos de cada movimento? 

 
7) Você utiliza algum tipo de material para inspirar e/ou fundamentar suas composições? 

Se sim, quais? (Em específico na obra Milindô) 
 

8)  Como surgiu o seu interesse em compor obras que contemplem a trompa a exemplo dos 
quintetos de sopro e metais, e o quarteto para trompa, além das duas obras para trompa 
solo? 

 
9)  Ao escrever para trompa você destaca alguma característica do instrumento? 

 
10) Como você desenvolveu a sua escrita para a trompa? 

 
11) Existe alguma dedicatória nas suas peças? 

 
12) Você considera importante que esse repertório para trompa esteja no do universo 

acadêmico? 
 

13) Você gostaria de falar sobre algo que não foi contemplado por este roteiro? 
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APÊNDICE B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 
 
 

Carta de Agradecimento 
 
 

 
Prezado professor: 
 
 
Agradeço por todo o seu apoio, dedicação e disponibilidade em participar da minha pesquisa 

de mestrado, intitulada “Aspectos técnico-interpretativos da prática da trompa a partir do estudo 

da obra Milindô para trompa e piano do compositor Liduino Pitombeira”. 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.  
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Maria da Conceição Silva 
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APÊNDICE C 
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ANEXOS 

 

Partitura da obra estudada na pesquisa:  

Milindô 
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