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RESUMO
Esta tese tem como objetivo averiguar a utilização do repertório brasileiro para trompa e
piano como ferramenta didática de aperfeiçoamento técnico-interpretativo e como parte
integrante do repertório estudado pelo trompista durante o curso de graduação neste
instrumento. Para tal finalidade, foram selecionados métodos amplamente adotados no ensino
da trompa, para servir como referencial teórico num estudo comparativo entre os aspectos
técnicos e expressivos presentes nas obras de compositores brasileiros: Real Horn World
Playing (2006), de Wendell Rider; The Horn Handbook (1997), de Verne Reynolds; Thoughts
on playing the horn well (1994), de Froyds Ree Wekre; a coleção Deux cents Études
Nouvelles en Six Cahiers (1924), de Maxime-Alphonse; e The Art of French Horn Playing
(1956), de Phillip Farkas. Dentre sessenta e três obras brasileiras para trompa e piano listadas
até o término desta pesquisa, foram escolhidas para análise 10 composições: Canto Elegíaco,
de J. Octaviano; Canto de Outono, de Francisco Braga; Concertino para Trompa em fá, de
Assis Republicano; Sonatina, de Ernst Mahle; Concertino para Trompa e Orquestra de
Câmara, de José Siqueira; Espaços Sonoros, de César Guerra-Peixe; Suíte Windows, de
Daniel Havens; Imagens, de Káthia Bonna; Concertino para trompa em fá, de José Ursicino
da Silva (Duda); e Concertino para trompa e orquestra de câmara, de Edmundo VillaniCôrtes. O primeiro capítulo desta pesquisa consiste numa revisão dos trabalhos acadêmicos
brasileiros sobre a trompa e dos programas de curso de bacharelado neste instrumento
existentes nas instituições federais de ensino, com a finalidade de averiguar de que maneira o
repertório brasileiro para trompa e piano tem sido abordado academicamente até o momento.
Os capítulos 2, 3 e 4 tratam do estudo comparado em que se constata que o repertório
selecionado apresenta aspectos técnicos compatíveis com os dos métodos e, portanto, merece
ser inserido no programa de repertório dos cursos de graduação em trompa brasileiros. Esta
tese também apresenta uma listagem com todas as obras do repertório brasileiro para trompa e
piano localizadas durante esta pesquisa, excertos das editorações de partituras das obras que
ainda se encontravam manuscritas e a gravação ao vivo, em CD, das obras estudadas.

Palavras-chave: Trompa – Ensino da trompa – Música brasileira para trompa e piano
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ABSTRACT
This thesis aims to investigate the use of Brazilian repertoire for French horn and piano as a
teaching tool for technical and interpretative improvement and as part of the French horn
repertoire studied during the undergraduate course in this instrument. For this purpose, the
following horn teaching methods were selected, to serve as a theoretical basis for a
comparative study between the technical and expressive aspects present in the pieces by
Brazilian composers: Real World Horn Playing (2006), by Wendell Rider; The Horn
Handbook (1997), by Verne Reynolds; Thoughts on playing the horn well (1994), by Froyds
Ree Wekre; the collection Deux Nouvelles Etudes cents en Six Cahiers (1924), by MaximeAlphonse; and The Art of French Horn Playing (1956), by Phillip Farkas. Among 63
Brazilian works for French horn and piano listed up to the end of this survey, 10 pieces were
chosen for analysis: Canto Elegíaco, by J. Octaviano; Canto de Outono, by Francisco Braga;
Concertino para Trompa em fá, by Assis Republicano; Sonatina, by Ernst Mahle; Concertino
para Trompa e Orquestra de Câmara, by José Siqueira; Espaços Sonoros, by César GuerraPeixe; Suíte Windows, by Daniel Havens; Imagens, by Káthia Bonna; Concertino para
trompa em fá, by José Ursicino da Silva (Duda); and Concertino para trompa e orquestra de
câmara, by Edmundo Villani-Côrtes. The first chapter of this research presents a review of
Brazilian academic works on French horn and a review of bachelor degree syllabus for horn
provided by the federal institutions of education, in order to know how the Brazilian
repertoire for French horn and piano has been approached in the academic scenario so far.
Chapters 2, 3 and 4 deals with the comparative study, which reveals that the selected
repertoire features technical aspects that are compatible with the ones discussed in the horn
methods and therefore it deserves to be added to the syllabus of the French horn
undergraduate program. This thesis also presents a list with all the Brazilian works for French
horn and piano located during this research, the electronic edition of the pieces which were
still in manuscript and a live recording on CD of the works discussed in the comparative
study.
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Música) – Programa de Pós-Graduação em Música, Centro de Letras e Artes, Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro.

RÉSUMÉ
Cette thèse a pour but de vérifier l’utilisation du repertoire brésilien pour cor et piano comme
outil didactique de perfectionnement technique et d’interprétation mais aussi comme une
partie intégrante au répertoire étudié par le joueur de cor pendant sa formation à l’université.
Pour cela, j’ai sélectionné des méthodes très utilisées dans l’enseignement du cor, et qui
serviront comme un repère théorique dans l’étude comparée entre le caractère technique et
d’interprétation. D’ailleurs ces deux aspects sont très présents chez les compositeurs
brésiliens: Horn World Playing (2006), de Wendell Rider, The Horn Handbook (1997), de
Verne Reynolds, Thoughts on playing the horn well (1994), de Froyds Ree Wekre, la
collection Deux cents Études Nouvelles en Six Cahiers (1924), de Maxime-Alphonse, et The
Art of French Horn Playing (1956), de Phillip Farkas. Parmi les 63 œuvres brésiliennes pour
cor et piano seléctionnées jusqu’à la fin de ce travail, 10 ont été choisies pour être analysées:
Canto Elegíaco, de J. Octaviano, Canto de Outono, de Francisco Braga, Concertino para
Trompa em fá, de Assis Republicano, Sonatina, de Ernst Mahle, Concertino para Trompa e
Orquestra de Câmara, de José Siqueira, Espaços Sonoros, de César Guerra-Peixe, Suíte
Windows, de Daniel Havens, Imagens, de Káthia Bonna, Concertino para trompa em fá, de
José Ursicino da Silva (Duda); et Concertino para trompa e orquestra de câmara, de
Edmundo Villani-Côrtes. Le premier chapitre de cette recherche est consacré à la révision des
travaux académiques brésiliens sur le cor et du programme des cours en licence de musique
spécialité cor enseigné dans les universités fédérales brésiliennes. Ce chapitre a pour but de
vérifier le développement du répertoire pour cor et piano étudié dans l’enseignement
supérieur. Les chapitres 2,3 et 4 traitent d’une étude comparée où je vérifie que le répertoire
sélectionné présente des aspects techniques compatibles avec les méthodes, et que ce
répertoire mérite donc d’être inclus dans le programme du répertoire des cours universitaires
brésiliens de musique-spécialité cor. Cette thèse liste toutes les œuvres du répertoire brésilien
pour cor et piano trouvées pendant la recherche, présente l’édition des partitions des œuvres
qui étaient encore sous forme de manuscrits ainsi que l’enregistrement en direct d’un CD
d’oeuvres étudiées.

Mots- clés : Cor - Enseignement de Cor - Musique brésilienne pour cor et piano
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INTRODUÇÃO
Formulação do problema

O instrumentista pode aperfeiçoar sua técnica bem como aprofundar seu
conhecimento a respeito dos diversos estilos musicais através do estudo do repertório solo,
camerístico e de concerto disponível para o seu instrumento. O contato com essas obras
permite, ainda, que o estudante compreenda e associe a história e a transformação física de
seu instrumento às exigências técnico-musicais deste repertório; reconhecendo, dessa
maneira, características estilísticas próprias de cada compositor e sua contextualização
histórica. Na fase de formação profissional, a construção e escolha do repertório executado
pelo instrumentista podem ganhar outra dimensão e ser definidora de sua identidade pessoal
artística. Portanto, quanto mais amplo é o conhecimento do repertório de seu instrumento,
mais conscientes são suas escolhas artísticas. Isso significa dizer que o aluno de graduação em
instrumento musical deve ser estimulado a conhecer detalhadamente o repertório para seu
instrumento, incluindo o brasileiro e o contemporâneo.

Há alguns anos, a autora desta tese se dedica ao estudo do repertório brasileiro para
trompa e piano. Desde que se tornou estudante do curso de graduação em trompa da
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, intrigava-se com a ausência destas obras
no programa da disciplina Trompa ao longo dos oito semestres de curso – infelizmente,
extinto atualmente. A partir desta constatação, iniciou uma investigação para conhecer estas
composições e seus respectivos compositores. Durante sua busca, também constatou que
havia poucos cursos de graduação em trompa no país, assim como havia um pequeno número
de trabalhos acadêmicos direcionados ao repertório em questão. De posse dessas informações
e partituras, desenvolveu sua dissertação de mestrado intitulada Música Brasileira para
Trompa e Piano: Um Repertório Desconhecido, no Programa de Pós-Graduação em Música
1

da mesma universidade, em 2006. Suas pesquisas na área não se interromperam e, através de
sua contínua investigação, através de um levantamento dos programas de curso de graduação
em trompa das universidades federais brasileiras, averiguou que o repertório brasileiro para
trompa não é abordado na maioria desses documentos e, portanto, não é devidamente
conhecido pelo aluno trompista. Este fato impulsionou a realização desta pesquisa de
doutorado e propiciou indagações a respeito destas obras brasileiras, tais como: por qual razão
elas não estão satisfatoriamente presentes no programa de repertório dos cursos de graduação
em trompa brasileiros? Devemos ou não estudar estas composições?

Após longa reflexão e análise cuidadosa destas peças, percebe-se que são relevantes
para o estudo do trompista por apresentarem material técnico significante para seu
aprimoramento. Além disso, esse repertório contempla uma grande diversidade de estilos,
tendências e vertentes da música brasileira dos séculos XX e XXI. Embora não seja objetivo
desta pesquisa realizar análises estilísticas do repertório brasileiro para trompa e piano, os
questionamentos acima são respondidos através da constatação de que este repertório não
merece ser estudado apenas por ser brasileiro; mas, principalmente, por sua importância
musical e, inclusive, por ser negligenciado e esquecido por trompistas, professores e pelas
próprias instituições de ensino de música.

Objetivo, delimitação e relevância

O objetivo deste trabalho é investigar o uso do repertório brasileiro para trompa e
piano como ferramenta didática de aprimoramento técnico-interpretativo e como parte
integrante do repertório estudado pelo trompista durante o curso de graduação neste
instrumento. Ao se debruçar atentamente sobre as obras brasileiras para trompa e piano, é
possível observar elementos técnicos e musicais relevantes para o aperfeiçoamento do aluno,
tão importantes quanto os estudados em métodos tradicionais ou peças do repertório
2

tradicional. Para tanto, a presente pesquisadora julgou necessário realizar uma revisão dos
programas de curso de bacharelado brasileiros, e mediante análise desses documentos,
verificou que o ensino da trompa no curso de graduação se dá por meio de métodos e
repertório de autores europeus e americanos, com raras citações da produção brasileira. Sem
dúvida alguma, trata-se de um material consolidado e amplamente utilizado por instituições
ocidentais de ensino musical. Contudo, atualmente os programas de cursos não devem
comportar repertório rígido e devem atender as necessidades de cada aluno em particular, de
acordo com as metas de ensino contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394 de
1996:

Parágrafo Único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos
seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis,
sobre: I – criação, expansão, modificação e extinção dos cursos; II – ampliação e diminuição
de vagas; III – elaboração da programação dos cursos; IV – programação das pesquisas e
das atividades de extensão; V – contratação e dispensa de professores; VI – planos de carreira
docente. (LDB 9394, Capítulo IV de 20 de dezembro de 1996, grifo nosso). 1

O conjunto de obras que formam o repertório brasileiro para trompa também
contempla material técnico-musical de estudo necessário ao desenvolvimento performático de
um trompista, assim como estabelece uma relação mais íntima com o universo dessas
composições, enriquecendo sua atuação profissional. Não se pretende elaborar uma nova
proposta curricular, mas sim validar este repertório através de sua aplicabilidade na vida do
estudante de trompa brasileiro.

Este estudo poderia ser destinado a qualquer outro tipo de repertório, mas a
negligência em relação ao repertório brasileiro para trompa e piano nos programas dos cursos
de bacharelado em trompa brasileiros impulsionou esta investigação.

1

Acesso através da web site www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm, dia 22/06/2010.
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Metodologia

Para comprovar que o estudo deste repertório é relevante na formação de repertório
do aluno de trompa, foi utilizado um procedimento de estudo comparativo entre os aspectos
técnicos e expressivos exigidos nas obras dos compositores brasileiros e aqueles abordados
por métodos, estudos e exercícios para trompa que são largamente adotados no ensino do
instrumento. Uma minuciosa pesquisa de métodos e estudos técnicos auxiliou a escolha dos
exemplares que serviram de base ao estudo comparado: (1) métodos que privilegiam o estudo
reflexivo, que explicam detalhadamente a filosofia de ensino, que propõem ao aluno a prática
consciente de seu instrumento através de uma visão moderna de performance e que são frutos
da experiência pessoal dos autores como professores, tais como Real Horn World Playing
(2006), de Wendell Rider2; The Horn Handbook (1997), de Verne Reynolds3 e Thoughts on
playing the horn well4(1994), de Froyds Ree Wekre5; (2) métodos tradicionais, amplamente
utilizados e divulgados na maioria das escolas de trompa6 e que estão presentes nos
programas de curso brasileiros analisados como a coleção Deux cents Études Nouvelles em
Six Cahiers (1924), de Maxime-Alphonse7 e The Art of French Horn Playing (1956), de
Phillip Farkas8. Os autores acima citados servem como referencial teórico para este estudo, e
os conceitos abordados por cada um deles são explorados de maneira a dar suporte à

2

Rider foi primeiro trompista da San Jose Symphony de 1970 a 2002 e atualmente é professor da San Francisco
State University e Santa Clara University.
3
Reynolds é membro fundador da Cincinnati Symphony Orchestra, foi primeiro trompista da Rochester
Philharmonic Orchestra. Lecionou na University of Wisconsin-Madison até sua aposentadoria em 1995.
4
Este método foi estruturado a partir da compilação de exercícios técnicos de diversos autores que se dedicaram
à pesquisa dos instrumentos de metais e embasam e ilustram a filosofia de ensino e prática do instrumento da
autora Froyds Ree Wekre.
5
Wekre foi primeira trompista assistente da Oslo Philharmonic de 1965 a 1990 e atualmente é professora de
trompa e de música de câmara de Norwegian Music Academy.
6
A palavra escola nesta frase refere-se à maneira como as informações musicais são ensinadas do professor ao
aluno, resultando numa performance com características específicas de articulação e sonoridade.
7
Alphonse foi primeiro trompista da Ópera Cômica de Paris.
8
Farkas foi Professor Emérito de Música da Indiana University, lecionou na Northwestern University, Cleveland
Institute of Music, Kansas City Conservatory, DePaul University e Roosevelt University além de ter atuado
como trompa solo da Chicago Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra e Kansas
City Philharmonic.
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discussão sobre as obras analisadas, sempre mantendo em mente a necessidade de se observar
a individualidade de cada trompista, que pode se adaptar a uma ou outra determinada
estratégia de ensino.

Após a escolha dos métodos, realizou-se a seleção das obras que são objeto de estudo
nesta pesquisa. Levando-se em consideração as metas de ensino contidas na LDB 9394/96
citada acima, foram selecionadas dez obras para estudo na graduação, cabendo ao professor
direcioná-las ao aluno de acordo com sua própria avaliação. Foram critérios essenciais desta
seleção: (1) que os aspectos técnicos exigidos nas composições coincidissem com os aspectos
relevantes aos aspectos técnicos da trompa; (2) que as obras apresentassem um grau
significativo de idiomatismo para o instrumento; (3) que as obras contemplassem tendências e
vertentes estéticas variadas da música brasileira. Tais critérios foram estabelecidos tendo
como objetivo principal estimular o aluno a conhecer verdadeiramente essas obras, que foram
escolhidas mediante os critérios acima: Canto Elegíaco, de J. Octaviano; Canto de Outono, de
Francisco Braga; Concertino para Trompa em fá, de Assis Republicano; Sonatina, de Ernst
Mahle; Concertino para Trompa e Orquestra de Câmara, de José Siqueira; Espaços Sonoros,
de César Guerra-Peixe; Suíte Windows, de Daniel Havens; Imagens, de Káthia Bonna;
Concertino para trompa em Fá, de José Ursicino da Silva (Duda); Concertino para trompa e
orquestra de câmara, de Edmundo Villani-Côrtes.

Convém salientar que, através desta seleção, percebeu-se a presença de outros
aspectos relevantes a serem trabalhados, como o ritmo e o material harmônico que
eventualmente podem ser citados no decorrer do trabalho, porém optou-se por trabalhar
apenas com os aspectos diretamente relacionados ao desenvolvimento de aptidões físicas e
musicais ligadas à performance.
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De posse das partituras e da metodologia escolhida, realizou-se um estudo com o
objetivo de verificar a ocorrência dos aspectos técnicos explorados nas obras do repertório
selecionado através de exemplos contidos na metodologia determinada. Este estudo apontou,
de fato, que as peças brasileiras em questão carregam aspectos técnicos tratados na
metodologia escolhida pela autora como: sonoridade (qualidade sonora nos diferentes
registros do instrumento, qualidade sonora nas variações de dinâmica, efeitos sonoros –
trillos, frullatos, uso da surdina, bouché, tocar com a campana direcionada às cordas do piano
com o tampo aberto), articulação (legato, stacato, combinações de articulações) e aspectos
técnicos diversos (resistência e flexibilidade).

Organização da tese

Este trabalho foi estruturado em quatro capítulos. O Capítulo 1, denominado
FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO DO TROMPISTA NO BRASIL, apresenta a revisão dos
trabalhos acadêmicos brasileiros, revisão dos programas dos cursos de graduação em trompa
brasileiros e a apresentação do repertório brasileiro para trompa estudado nesta tese. Neste
capítulo, verifica-se a escassez de trabalhos acadêmicos direcionados ao repertório brasileiro
para trompa, constata-se a omissão ou a presença reduzida deste repertório nos programas de
cursos de graduação em trompa brasileiros, bem como propõe uma investigação para que
estas obras possam ser utilizadas como instrumento didático para aperfeiçoamento técnico e
como parte integrante do programa de repertório estudado pelo trompista durante o curso de
graduação.

No Capítulo 2 (SONORIDADE), no Capítulo 3 (ARTICULAÇÃO) e no Capítulo 4
(ASPECTOS TÉCNICOS DIVERSOS), compara-se a abordagem dos aspectos técnicos das
dez obras do repertório brasileiro em estudo com os contidos nos exercícios técnicos dos
métodos de trompa selecionados para embasar a metodologia desta pesquisa. Através deste
6

estudo comparativo, constata-se, nestes capítulos, que o repertório estudado apresenta
aspectos técnicos compatíveis com os dos métodos e, portanto, merece ser inserido no
programa de repertório dos cursos de graduação em trompa brasileiros.

Na parte final deste trabalho, estão: CONSIDERAÇÕES FINAIS, REFERÊNCIAS e
também os ANEXOS 1, 2 e 3, que consistem em uma listagem com todas as obras do
repertório brasileiro para trompa e piano encontradas durante esta pesquisa (ANEXO 1),
excertos editorados de partituras das obras estudadas que ainda se encontravam manuscritas9
(ANEXO 2) e um CD com a gravação ao vivo de três recitais com a apresentação das dez
obras que compõe o corpo deste trabalho, interpretadas pela autora desta tese e Káthia
Balloussier ao piano (ANEXO 3).

9

Todas as obras selecionadas com exceção da Suíte Windows de Daniel Havens.
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CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO DO TROMPISTA NO BRASIL

1.1 Revisão dos Trabalhos Acadêmicos Brasileiros

Consciente da importância e necessidade de estudos direcionados ao repertório
brasileiro para trompa, a autora pesquisou os trabalhos acadêmicos brasileiros existentes a fim
de identificar de que maneira este assunto foi abordado até o momento. A produção
bibliográfica sobre a trompa no Brasil revela que ainda há um terreno amplo a ser explorado,
uma vez que através de um levantamento minucioso foi possível identificar os poucos
trabalhos sobre o assunto, no período que abrange de 1937 até o presente ano de 2011. Tratase de trabalhos com naturezas diferentes, sendo sete dissertações de mestrado, um trabalho de
conclusão de curso de doutorado, desenvolvido na Catholic University of América, e três
teses de livre docência escritas antes da criação dos cursos de pós-graduação em música no
Brasil, que averiguam o pensamento científico e o material de referência para pesquisas que
até então prevaleceu nesta área no Brasil.

O primeiro trabalho acadêmico brasileiro que tem a trompa como tema principal é de
1937, de autoria de Severino de Souza Delgado10. Com o título de Compendio Técnico e
Histórico da Trompa e dedicado a Rodolfo Pfefferckorn11 e Oscar Franz12, como homenagem
póstuma, é a primeira tese de livre docência brasileira que tem como assunto a trompa. Este
exemplar encontra-se na Biblioteca da Escola de Música da UFRJ e, segundo o próprio autor,

10

Trompista laureado com o 1º prêmio-medalha de Ouro no concurso de Trompa da Escola Nacional de Música
do Brasil (atual EMUFRJ).
11
Trompista alemão, primeiro professor de trompa da Escola de Música da UFRJ. Aposentou-se em 1939.
12
Oscar Franz (1843-1886) foi um dos mais proeminentes professores e trompistas do final do século XIX.
Dedicou a maior parte de sua carreira lecionando no Conservatório de Dresden (Ericson, John.
www.hornarticles.com. In: The Horn Call 4. 1992).
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é um compilado de métodos de trompistas virtuosos como Oscar Franz e Henry Kling 13.
Percebe-se, através da apresentação e da leitura deste compêndio, que o autor se preocupa
muito com a compreensão do leitor e opta por um trabalho de cunho descritivo, expressandose através de vocabulário simples, informações concisas, figuras e listas relevantes. Define,
claramente e em poucas palavras, que seu trabalho se destina a estudantes de trompa e jovens
compositores, expondo sua insatisfação com o número reduzido de obras brasileiras escritas
para trompa até o ano de 1937.

...[a obra] não aspira a grandes glórias artísticas nem literárias. Pretende simplesmente,
oferecer orientação prática aos incontáveis talentos de compositores nacionais, para que a
trompa lhes mereça a atenção de que é digna. Confesso que no gênero, nada absolutamente,
conheço (DELGADO, 1937, p. 4).

Trata-se de um trabalho de natureza despretensiosa, em oposição à maioria dos
trabalhos acadêmicos. Vale lembrar que esta tese de livre docência foi escrita antes da
consolidação dos programas de pós-graduação em música brasileiros e, de maneira nenhuma,
deve ser julgada com os mesmos parâmetros das dissertações de mestrado que serão
apresentadas mais adiante. Por esse motivo, ressaltou-se sua relevância e evidenciou-se a
preocupação antecipada de Delgado com o futuro musical da trompa no cenário brasileiro,
bem como a responsabilidade de intérpretes e professores no processo de construção de um
repertório nacional e da consolidação e longevidade da profissão.

Outro exemplar de referência encontrado foi a tese de livre docência Elementos
Essenciais ao Trompista, de Marcos Benzaquêm, apresentada ao concurso para provimento da
cadeira de trompa da Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil em 1941.
Benzaquêm foi aluno desta instituição sob os cuidados do primeiro professor de trompa desta

13

Henry Kling (1842-1918) nasceu em Paris, mas cresceu em Karlsruhe onde estudou com o virtuoso trompista
Jacob Dorn. Kling foi professor de solfejo do Conservatório de Genebra de 1865 até o ano de sua morte
(Ericson, John. www.hornarticles.com. In: The Horn Call Anual 4. 1992).
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casa, Rodolpho Pfefferckorn, e o sucedeu após sua aposentadoria. Na introdução de sua tese,
o autor deixa claro ao leitor que seu principal objetivo é tornar mais claras as vantagens dos
elementos que se tornam indispensáveis aos que se dedicam ao curso de trompa;
evidenciando, ainda que o mesmo tenha por finalidade o preparo técnico e minucioso do
aluno, a fim de que este adquira os conhecimentos necessários para poder ocupar com
eficiência um lugar numa orquestra sinfônica. Benzaquêm comenta que, embora considere o
programa de curso elaborado por seu antecessor de grande valia, ele é incompleto por não
oferecer ao aluno a aquisição de um estudo direcionado à prática orquestral. Encerra
reforçando que seria de grande utilidade a reorganização da orquestra da Escola Nacional de
Música (que atualmente funciona a contento), pois não só constituiria um curso prático, como
familiarizaria os alunos com o meio orquestral, tornando-os aptos a corresponderem à
finalidade de seus diplomas.

Este é o segundo trabalho brasileiro destinado à área de trompa no Brasil e a primeira
publicação em língua portuguesa de natureza pedagógica que aborda conhecimentos teóricopráticos, além do funcionamento e manutenção do instrumento. Embora Benzaquêm cite
poucas referências bibliográficas, provavelmente devido à escassez de livros e trabalhos,
insere o trabalho anterior ao seu, o de Severino Delgado, como norteador de sua tese. O
questionamento do autor em relação ao funcionamento do programa do curso de trompa,
vigente até o ano de 1941, na Escola Nacional de Música, é uma tentativa de oferecer uma
formação compatível às reais necessidades do mercado da época e serve de modelo, de certa
forma, para os próximos trabalhos de característica erudita e científica.

Com data de 1949, há outra tese apresentada ao concurso para livre docência em
trompa da Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil. O Desenvolvimento
Progressivo-Técnico da Trompa tem autoria de Jayro Ribeiro, professor do Conservatório
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Livre de Música de Niterói, trompista da Orquestra Sinfônica Brasileira e Membro do
Quinteto de Sopros da Sociedade Brasileira de Música de Câmara. É um trabalho mais
extenso que os demais, inclusive pela presença de uma bibliografia em sua estrutura. O
conteúdo textual de Ribeiro se assemelha aos anteriores por ser caracteristicamente descritivo
e informativo, porém esse autor reflete sobre o idiomatismo da trompa, revelando-se
preocupado com o rumo que tomam e tomarão as composições no que diz respeito à fase de
transição de um instrumento simples (trompa com afinação única em fá) para um duplo
(trompa com afinação dupla em fá e si bemol), situação até então recente no Brasil. Nesta
época, as bandas e orquestras em funcionamento e os instrumentistas desses grupos não
tinham, na maioria dos casos, condições financeiras para investir num instrumento mais
moderno e não possuíam um veículo de comunicação ágil e eficiente que favorecesse o
contato com as novidades da Europa e dos Estados Unidos. Além disso, atrás da questão
econômica se escondia a insegurança em relação a esse novo instrumento que ainda não
contava com a aprovação de todos os profissionais da época. Em sua conclusão, Ribeiro
admite que sua principal intenção foi demonstrar as vantagens do instrumento cromático
moderno; esperando que, num futuro próximo, houvesse um ressurgimento de bandas
sinfônicas no Brasil e que elas optassem por ter um naipe de trompas com instrumentos
modernos, devido à sonoridade e facilidades de execução que estes oferecem ao
instrumentista e consequentemente, ao conjunto. Logo, fica bastante evidente a preocupação
de Ribeiro em relação ao futuro da profissão e caminhos que os músicos trompistas
percorrerão; demonstrando, assim, coerência e convergência de pensamentos, preocupações e
ideias com as demais teses aqui já comentadas.

Entre a tese de Ribeiro e o próximo trabalho acadêmico sobre trompa, há um grande
hiato no panorama de trabalhos. A próxima pesquisa, em forma de dissertação de mestrado,
surge apenas no ano de 1991, quarenta e dois anos após a última tese de livre docência,
11

inserida nos moldes e exigências dos emergentes programas de pós-graduação em música do
Brasil. O Ensino da Trompa na Escola de Música da UFRJ, escrita por Carlos Gomes de
Oliveira14, foi apresentada ao Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do
Conservatório Brasileiro da Cidade do Rio de Janeiro. Este estudo teve como objetivo propor
uma mudança curricular aplicada aos cursos de graduação em trompa da Escola de Música da
Universidade Federal do Rio de Janeiro nas modalidades Bacharelado e Licenciatura. O autor
apresentou uma discussão sobre educação musical de nível superior e organizou seu trabalho
colocando em evidência a evolução da trompa e suas implicações em relação à execução, à
universidade brasileira e à formação profissional do instrumentista relacionada ao mercado de
trabalho e aos conceitos e referências metodológicas do currículo vigente. Tendo em mente,
como objetivo geral de um curso de graduação em música, “formar músicos preparando-os
para as diversas opções oferecidas pelo mercado de trabalho e pelas exigências sócioeconômico-culturais” (p. 7), Oliveira formulou as seguintes questões de estudo para elaborar
sua proposta alternativa de programa e currículo para os cursos de trompa:

1) No contexto histórico-sócio-econômico-cultural do Brasil, como se posiciona a trompa;
2) Quais os pressupostos científicos que devem embasar a execução da trompa; 3) Qual o
papel da Universidade na sociedade brasileira; 4) Qual a relação entre Universidade e
mercado de trabalho; 5) A formação profissional do músico exige a passagem pela
Universidade; 6) Como é percebido, pela EM/UFRJ, o currículo? Quais as suas funções; 7)
Como os Cursos de Trompa da EM/UFRJ se caracterizam quanto à seleção e organização
de objetivos, conteúdos e procedimentos metodológicos; 8) Qual seria a proposta adequada
para um currículo de trompa que responda às preocupações da EM/UFRJ? (OLIVEIRA,
1991, p. 8).

Nota-se, nas palavras de Oliveira, a real necessidade de reestruturação no ensino
superior de trompa no Brasil. Situação ainda mais evidente por ser uma constante em todos os
trabalhos até agora mencionados, demonstrando como o ensino superior em música no Brasil
ainda é pouco sensível e não acompanha as mudanças sócio-econômicas do próprio país. Por

14

Fundador do Quinteto de Sopros Villa-Lobos, trompista aposentado da Orquestra Sinfônica do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro e professor de trompa aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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outro lado, percebemos que a sequência cronológica destas pesquisas forma uma linha de
pensamento comum entre os autores, o que de certa maneira privilegia e favorece a classe
num objetivo final de mudança. As considerações finais de Oliveira são bastante fortes e
reforçam sua proposta de pesquisa, numa visão diferente da exposta por Benzaquêm,
anteriormente citado:

A formação universitária precisa, através do currículo, preparar, em última instância, o
cidadão. O fato de ser instrumentista não deve alienar o indivíduo das questões da
cidadania, pelo contrário. O egresso da universidade deve ser um cidadão consciente,
preparado e informado, a fim de atuar, na sociedade, pelo progresso da música, da cultura e
do músico. Por isto, não concordamos que o objetivo específico da formação do trompista
pela EM/UFRJ, conforme consta do Ofício-Circular nº43, de 13.06.1988, seja a preparação
profissional do instrumentista para a orquestra sinfônica e, eventualmente, música de ópera
(OLIVEIRA, 1991, p. 157-158).

Cronologicamente, o próximo trabalho, História da Trompa no Brasil, do professor
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) Zdenek Svab15, foi defendido
na mesma instituição, no ano de 1996. De natureza histórica, é uma contribuição significativa
para o trompista brasileiro, pois todas as informações contidas são historicamente
comprovadas por documentos oficiais (contidos no corpo do trabalho) e proporciona o
conhecimento da trajetória de nosso instrumento de maneira concisa. A dissertação divide-se
em dois grandes capítulos e traz informações sobre os primórdios do instrumento, seus
precursores até sua época áurea nos séculos XVII e XVIII e a evolução técnica do instrumento
no primeiro; enquanto no segundo, o conteúdo refere-se à história da trompa no Brasil,
iniciando com os instrumentos indígenas, passando pelo período colonial e imperial até
aproximadamente os dias de hoje. Como dito anteriormente, trata-se de um grande guia
histórico para alunos e músicos a respeito da trajetória do instrumento e dos antepassados

15

Zdenek Svab integrou o naipe de trompas da Orquestra Sinfônica Brasileira, da Orquestra Sinfônica do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro e da Orquestra Sinfônica Nacional. Atuou como professor da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e aposentou-se em 2008.
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musicais que não somente oferece uma gama variada de conhecimentos, como também nos
permite refletir sobre o papel do trompista brasileiro como integrante desta história.

O repertório brasileiro para trompa: elementos para uma compreensão da
expressão brasileira da trompa de 1999 é o título da dissertação de mestrado do trompista da
Orquestra Sinfônica Brasileira Antonio José Augusto. Apresentada à Escola da Música da
UFRJ, o trabalho levanta questões sobre uma expressão brasileira da trompa, tendo como base
o repertório composto para o instrumento em nosso país, estabelecendo uma relação com o
pensamento de Mário de Andrade – “Porque é justamente a maneira de tratar o instrumento
quer solista quer concertante que nacionalizará a manifestação instrumental” (ANDRADE,
1972, apud AUGUSTO, 1999, p. 1). A questão desta pesquisa é: “Poderíamos afirmar que
existe uma manifestação trompística brasileira?” (AUGUSTO, 1999, p. 1). Sua conclusão
aponta que, apesar de não se constatar uma forma particular brasileira de tratamento da
trompa nas composições, pode-se afirmar que se formou um repertório coerente com as
manifestações da produção musical brasileira. Finaliza enfatizando que, se a nacionalização
de um instrumento, como sugeria Mário de Andrade, fosse a descoberta de uma utilização
particular e única, a trompa não seria uma manifestação instrumental nacional. Porém, se esta
nacionalização se desse pela existência de um repertório expressivo onde pudéssemos
identificar vestígios dos processos culturais brasileiros e ocorresse uma utilização natural,
então poderíamos afirmar que a trompa estaria completamente nacionalizada.

Mais uma dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Música da UFRJ na área de musicologia em 2004 é Acústica e Fisiologia na Performance da
Trompa, de Sávio Faber Barata. É o primeiro trabalho brasileiro que investiga aspectos
acústicos e fisiológicos da performance da trompa. O autor teve como objetivo determinar a
pressão de sopro, vazão de ar e nível de pressão sonora durante a execução do instrumento.
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Para tanto, elaborou experimentos que determinaram valores e permitiram calcular a
resistência e a potência aerodinâmica utilizada, contando com cinco trompistas profissionais
para simulação de suas tarefas sonoras e aferição dos resultados. Barata afirmou pretender
com esse estudo “subsidiar a pesquisa e o ensino da trompa com uma abordagem
multidisciplinar, que traduza o conhecimento científico em material de possível
aproveitamento didático estimulando uma postura investigativa criteriosa entre educador e
educando” (BARATA, 2004, p. vii). Como produto final, esta dissertação confirma que vazão
de ar e pressão de sopro são vitais para o funcionamento da trompa e que o estudo destas
grandezas é um aspecto importante na pedagogia da trompa e dos instrumentos de sopro. É
notória a importância desta pesquisa para professores e alunos de trompa. Embora haja uma
lacuna de pesquisas nesta área, o que pode demonstrar desinteresse por parte dos músicos.
Segundo Barata, os participantes deste experimento e outros instrumentistas, que por diversas
razões souberam do trabalho, mostraram-se interessados em acompanhar os resultados finais,
o que representa uma crescente busca pelos conhecimentos científicos e serve de estímulo
para novas pesquisas neste campo.

Outra dissertação de mestrado direcionada ao repertório brasileiro para trompa é o da
própria autora deste trabalho. Música Brasileira para Trompa e Piano: Um Repertório
Desconhecido, de 2006, identifica o surgimento de um repertório de obras brasileiras
compostas para a formação trompa e piano. Através do levantamento dessas partituras,
descobriu-se que em cada década do século XX, exceto a década de 1920, há, pelo menos,
uma peça expressiva para esses instrumentos. A autora, então, escolheu uma obra
representante para cada década dos séculos XX e XXI, a fim de traçar um panorama de estudo
mais focado. A pesquisa contém uma entrevista com os compositores, um catálogo completo
de obras, a editoração das partituras manuscritas (grande parte delas se encontrava em
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precário estado de conservação) e um CD com a gravação das nove peças selecionadas,
interpretadas pela autora e pela pianista Káthia Bonna.

Uma das dissertações de mestrado mais recentes na área de trompa no Brasil é a de
autoria da trompista Sarah Ramez Ferreira, defendida em março de 2009 na Escola de Música
da Universidade Federal de Minas Gerais. Intitulada Padrões Físicos Inadequados na
Performance da Trompa é uma pesquisa inédita e extremamente importante para
profissionais, estudantes e professores, por se tratar de um problema tão recorrente nos dias de
hoje. Ferreira investigou a incidência de padrões físicos inadequados em decorrência da
performance dos trompistas. Salienta que o instrumentista faz um grande esforço físico no ato
de tocar devido à repetição, ao peso do instrumento, à pressão no momento de soprar na
trompa, pela pressão do bocal sobre os lábios, entre outros que, somados a outros fatores
como postura e questões psicológicas, podem gerar lesões musculoesqueléticas, assim como
causar dores e desconfortos. A estrutura assimétrica de uma trompa é um fato óbvio e, por
isso, é notória a relevância deste assunto e o quanto as informações contidas neste trabalho
podem auxiliar o professor de trompa a minimizar e, até mesmo, evitar problemas físicos
futuros de seus alunos. Ferreira estudou minuciosamente os padrões físicos de oito trompistas.
Os mesmos foram filmados em performance e analisados também por fotos e em conjunto
com uma equipe de profissionais avaliadores (fisioterapeuta, médico, especialista na Técnica
de Alexander e um trompista profissional) e, a partir daí, foram identificados padrões
inadequados em todos os trompistas em diversas partes do corpo. Ferreira encerra esta
pesquisa sugerindo procedimentos profiláticos como cuidados posturais no momento de
execução do instrumento, reconhecer e ter consciência do corpo na performance, escolher um
instrumento correspondente ao seu tipo físico, escolher uma cadeira adequada assim como
praticar alongamentos.
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A dissertação de mestrado Escrita idiomática em obras para trompa de Blauth,
Lacerda, Mendes e Ficarelli de 2010, de autoria de Fabiano Menezes, foi desenvolvida na
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Esta pesquisa é extremamente
importante por ter como assunto principal o repertório brasileiro para trompa e, portanto,
contribuir cientificamente para esta área, tão pouco pesquisada até o momento. Menezes
realiza análise da forma e dos materiais musicais de quatro composições brasileiras que são:
Sonatina para trompa e piano, de Brenno Blauth; Canção e Dansa (sic) para trompa e piano,
de Osvaldo Lacerda; Interlúdio para trompa e piano, de Mário Ficarelli; e Gregoriana para
trompa solo, de Gilberto Mendes. Mediante o resultado destas análises, Menezes identifica a
maneira como cada compositor escreve para trompa, bem como faz sugestões interpretativas.
Este trabalho apresenta-se em cinco capítulos. No primeiro, há um panorama histórico da
trompa que aborda a evolução física e de escrita para o instrumento, seguido pelos capítulos
dois a cinco, que contém, cada um, a breve biografia de cada compositor, a análise de cada
peça e as sugestões interpretativas do autor. Nas considerações finais, Menezes relata que
cada análise objetivou estimular o intérprete a conhecer e refletir a respeito da obra musical
no âmbito de sua forma e dos materiais musicais abordados por cada compositor,
contribuindo dessa maneira, para a compreensão do discurso musical e para a resolução de
problemas relacionados à performance.

Outro trabalho é o da trompista Mariana de Almeida Lima com título National
Identity in the Brazilian horn repertoire: Elements of northeastern folklore16, sob a orientação
de Dr. Paul Taylor. Ele foi apresentado à Catholic University of América, em 2006, para
obtenção de seu doutorado. Nesta pesquisa, Lima afirma que:
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Identidade Nacional no Repertório Brasileiro para trompa: Elementos do folclore nordestino.
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...há uma identidade nacional na música brasileira para trompa que pode ser identificada e
percebida através da presença de elementos modais e melódicos do nordeste brasileiro (aboio –
melodias derivadas, os modos folclóricos identificados por José Siqueira em seu livro Sistema
Trimodal Brasileiro), bem como ritmos e células rítmicas básicas (“célula mãe” e suas
derivações encontradas nos gêneros do folclore nordestino como coco e maracatu) de origem
africana (Lima, 2006, p. 01). 17

A partir desta afirmação, a autora extrai trechos rítmicos e melódicos de obras de
José Siqueira, Osvaldo Lacerda e Camargo Guarnieri, identificando-os como citações literais
do folclore nesse repertório. Julga-se um tanto difícil concordar com essa afirmação, afinal
não se conclui como identidade nacional aspectos musicais contidos em apenas três obras do
repertório, desconsiderando cerca de sessenta outras composições.

A dissertação de mestrado de 2010, de Marcos de Alencar Pelisson, é uma
contribuição bastante significativa para a área de pesquisa em educação direcionada ao estudo
da trompa, uma vez que se propõe a ampliar a compreensão a respeito das práticas
pedagógicas na esfera não formal, responsáveis pelo aprendizado e surgimento de novos
músicos no mercado de trabalho, situação muito comum no âmbito do ensino da trompa. Para
tanto, o autor pesquisou o trajeto de um trompista, denominado J.S., e o papel da sua atuação
como professor no ingresso de seus alunos em orquestras sinfônicas. De acordo com Pelisson,
os objetivos principais desta dissertação são dois: 1) conhecer o trajeto de formação do
músico e professor J.S. e seu contexto no domínio da educação não formal - através da
averiguação de seus valores e crenças, presentes em sua fala -, como se deu o seu processo de
aprendizado como trompista e como ele encara sua formação; e 2) analisar através da Teoria
das Representações Sociais a prática didática do professor J.S., utilizando a comunicação
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(“mother cell” and derived patterns found in NE folkloric genres coco and maracatu) of African origin.
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entre professor e aluno e a transmissão dos conhecimentos técnicos sobre o instrumento, a
rotina do profissional músico de orquestra e conceitos musicais. Pelisson ressalta que
conduziu seu trabalho dentro dos paradigmas da pesquisa qualitativa e realizou entrevistas
semiestruturadas considerando o contexto histórico, social, cultural e territorial dos cinco
participantes da pesquisa: o professor J.S. e quatro de seus alunos, sendo três deles
profissionais com mais de dez anos de experiência em bandas e orquestras sinfônicas. Nas
considerações finais, evidencia a relevância da educação não formal como caminho
alternativo em busca de conhecimento na ausência da academia como propulsora da educação
musical.

Os trabalhos citados constituem a literatura produzida no Brasil sobre trompa, com
foco em teses, dissertações e trabalhos acadêmicos. Apesar do número reduzido de
publicações, todas elas são relevantes, formam os principais representantes desta produção e
convergem numa mesma direção: a preocupação com o futuro do profissional, do aluno, do
ensino e da escola de trompa em nosso país. Todos os autores enfatizam a necessidade de uma
formação musical ampliada e mais completa, o que significa oferecer ao estudante não
somente uma vida universitária musicalmente intensa, mas prepará-lo para o mercado de
trabalho em que está inserido. Notadamente, trata-se de uma parcela muito pequena de
profissionais e músicos envolvidos com o sistema universitário, o que talvez explique a falta
de interesse pela pesquisa na área, já que os cursos de pós-graduação em Práticas
Interpretativas são relativamente novos no Brasil, como será discutido a seguir. Infelizmente,
esta é uma questão pouco abordada no meio acadêmico e poucos são, também, os cursos de
trompa existentes no Brasil. Soma-se a isso o fato de que há muito ainda que investigar sobre
a trompa, especialmente no Brasil, lacuna esta que pode ser percebida no que tange aos
estudos dirigidos ao repertório solo, repertório camerístico, repertório orquestral brasileiro,
incluindo aspectos ligados à performance e ao ensino do instrumento. De qualquer maneira,
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acredita-se que este tímido número de pesquisas tende a aumentar visto que a pós-graduação
em música no Brasil encontra-se em franco desenvolvimento, o que pode estimular e
favorecer o interesse pela pesquisa em práticas interpretativas por parte, não apenas dos
trompistas, mas dos instrumentistas em geral.

1.2 Revisão dos Programas dos Cursos de Graduação em Trompa Brasileiros

Como neste trabalho de pesquisa pretende-se verificar a possibilidade da inserção do
repertório brasileiro para trompa nos programas de graduação oferecido pelas universidades
brasileiras, fez-se um levantamento de todas as instituições federais de ensino que oferecem o
curso de bacharelado em instrumento com habilitação em trompa e examinou-se os programas
de curso dos mesmos para melhor direcionamento deste estudo. Mediante análise, confirmouse a hipótese de que o repertório brasileiro é pouco citado por esses documentos e não se faz
presente na trajetória acadêmica dos alunos da maioria dessas universidades.

Nessa busca por dados concretos, descobriu-se que até o ano de 2011, oito
instituições federais oferecem o curso de bacharelado em trompa: (1) Universidade Federal da
Bahia (UFBA); (2) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); (3) Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN); (4) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); (5)
Universidade de Brasília (UnB); (6) Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); (7)
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e (8) Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO). Em todas elas, o curso se estende por oito semestres de estudos para a
disciplina Trompa e são similares em relação à estrutura de programa de curso, com poucas
exceções. Levando em consideração que o interesse principal dessa pesquisa está concentrado
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no repertório proposto para estudo durante os oito semestres desta disciplina, observou-se
como cada programa se apresenta.

Em relação à UFBA, há uma situação particular. Um e-mail enviado pelo professor
de trompa, Professor Mestre Celso José Benedito, informa que, apesar de ter assumido a
cadeira de trompa em dezembro de 2009, ainda não constituiu um programa para a disciplina
trompa. Salienta que, embora a Escola de Música da UFBA ofereça o curso de bacharelado
em trompa, não tinha em seu quadro docente um professor de trompa há muitos anos e, por
esse motivo, não há um programa de disciplina específico para trompa. O programa da
UFMG é bastante abrangente no que diz respeito ao estudo do repertório, mas as ementas não
citam nenhuma obra específica, apenas informam que o aluno estudará concertos, sonatas,
peças solo, extratos orquestrais e obras compostas originalmente para trompa, mas não há
indicações se o repertório brasileiro é contemplado ou não.

No programa da UFRN, foi verificada uma visível preocupação com o estudo do
repertório europeu do período clássico e romântico, com a presença de obras como os quatro
concertos de Mozart, os dois concertos de Haydn e os dois concertos de Richard Strauss,
contudo não foi encontrada indicação para estudo de obras do repertório moderno, nem
brasileiro. Assim como na UFMG, os documentos da UFRJ também não apresentam
repertório detalhado, bem como não mencionam obras brasileiras, apenas indicam “estudos e
peças com acompanhamento de piano, execução de concerto, sonatas, trios e quartetos”. No
caso da UnB, privilegia-se o estudo dos concertos de Mozart, Richard Strauss, e obras para
trompa e piano de Schumann e Hindemith, mas também não contempla obras brasileiras nem
contemporâneas.

O material da UFSM se assemelha ao da UFMG e UFRJ já que não traz o
detalhamento de repertório a ser estudado, porém diferencia-se dos demais no momento em
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que propõe ao aluno “interpretar obras do período barroco e clássico”, na disciplina Trompa
IV; “interpretar obras barrocas, clássicas e românticas e improvisar sobre tema dado ou
próprio”, no nível Trompa V e “executar obras musicais contemporâneas, analisar e
interpretar músicas atonais, seriais e tonais”, durante a disciplina Trompa VII – o que
evidencia um panorama de estudo mais abrangente com espaço para a música contemporânea.
No programa da disciplina Trompa da UFPB, verificou-se a presença, ainda que tímida, da
música brasileira escrita para trompa através da inclusão das composições de Osvaldo
Lacerda, Cláudio Santoro e Guerra-Peixe. Neste mesmo sentido, notou-se que a presença de
compositores como José Ursicino da Silva (Maestro Duda) e Rogério Borges 18 somam-se a
esse repertório e representam a produção musical local destinada ao instrumento. Por fim, a
UNIRIO é a única instituição que sugere o estudo de, pelo menos, uma obra brasileira a cada
semestre da disciplina Trompa, permitindo que o aluno tenha contato com esse repertório todo
semestre, porém não explora o repertório contemporâneo do instrumento, com exceção da
Sonata de Hindemith e Elegie de Poulenc, mantendo o foco no repertório tradicional europeu,
clássico e romântico.

Em linhas gerais, o repertório brasileiro para trompa não figura expressivamente na
grande maioria dos programas de curso examinados. Logo, constata-se que o bacharel
formado em trompa no Brasil carrega uma lacuna em sua formação, por desconhecer
justamente as obras do repertório para trompa composto em seu país.

Além da confirmação de que o repertório brasileiro em geral não é incluído nos
programas da disciplina trompa, aquele repertório brasileiro regional, produzido por
compositores da região de cada universidade e o repertório tradicional do instrumento dos
séculos XX e XI, também são pouco explorados ou quase totalmente inexistentes nestes
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Compositor e arranjador paraibano.
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documentos. Por outro lado, a representatividade do repertório europeu tradicional para o
instrumento é bastante satisfatória através da presença de obras de compositores como
Mozart, Beethoven, Strauss, Glière, Schumann, entre outros. Embora esta crítica seja apenas
direcionada à sugestão de repertório e não em relação ao programa de curso completo, é
conveniente salientar que três das oito universidades não especificam repertório sugerido para
estudo. Obviamente a disciplina Trompa pode vir a ser afetada pelo nível musical e
instrumental pessoal do aluno e a sugestão de repertório pode ser uma grande variável; mas,
justamente por esse motivo, apontou-se a importância de um detalhamento e um número
maior de sugestões de repertório, para que o aluno possa se ajustar à disciplina sem grandes
problemas e tenha um estudo contemplado por obras expressivas e representativas de estilos e
períodos históricos diversos.

Estes fatos nos levam a uma reflexão em relação à prática de ensino de música na
graduação em geral e ao perfil profissional que este ensino está formando. De acordo com o
Artigo 3º da Resolução CNE/CES nº2, de 8 de março de 2004, que aprova as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Música e dá outras providências, o perfil
do formando em música deve:

(...) ensejar, como perfil desejado do formando, capacitação para apropriação do pensamento
reflexivo, da sensibilidade artística, da utilização de técnicas composicionais, do domínio dos
conhecimentos relativos à manipulação composicional de meios acústicos, eletro-acústicos e de
outros meios experimentais, e da sensibilidade estética através do conhecimento de estilos,
repertórios, obras e outras criações musicais, revelando habilidades e aptidões indispensáveis à
atuação profissional na sociedade, nas dimensões artísticas, culturais, sociais, científicas e
tecnológicas, inerentes à área de Música. (Resolução CNE/CES nº2, Art. 3º de 8 de março de
2004).19
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Acesso através da web site http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES02-04.pdf, dia 13/01/2011.
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Tomando por base os documentos citados nesta pesquisa, é notável que os currículos
e programas, em sua maioria, ainda se orientam por normas e critérios dos padrões dos
conservatórios europeus e, infelizmente, atendem insuficientemente às necessidades do aluno
e não corroboram o texto do Artigo 3º da Resolução CNE/CES acima citado. Isso evidencia o
quanto esses programas de curso ainda priorizam valores que não são de nossa época e
veiculam prioritariamente um tipo de música, privando os alunos do exercício da reflexão e
crítica de elaboração de um saber musical mais amplo.
Essa postura de transmissão de conhecimentos ditos “universais”, que seriam válidos
para todos os alunos em qualquer parte do mundo, não leva em consideração a realidade em
que este curso e este aluno estão inseridos. Obviamente, o que se propõe aqui não é
simplesmente esquecer o conhecimento já existente ou ignorar o conhecimento chamado de
universal; no entanto, não se deve estagnar o pensamento e a realidade frente ao pronto,
eliminando processos criadores e inovadores.

Qual é o papel do curso de graduação em trompa para o aluno nos dias de hoje? É
preciso que ele seja revisto e reinterpretado, reavaliado. Ou seja, o ensino universal que se
pratica na maioria desses cursos precisa ser remodelado para que possa contemplar também a
diversidade cultural, as necessidades profissionais regionais e as atualizações técnicomusicais da época atual. Os programas de curso estão recheados de obras e métodos de
compositores de séculos passados, fechando os olhos tanto para o repertório e metodologia
atuais quanto para o assunto principal deste trabalho – o repertório brasileiro.

A respeito da questão acima, salienta-se o Artigo 4º, desta mesma Resolução
CNE/CES nº2 de 8 de março de 2004, para certificarmos de que a proposta desta tese de
doutorado se harmoniza com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em
música estabelecidas neste documento:
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Art. 4º O curso de graduação em Música deve possibilitar a formação profissional que revele,
pelo menos, as seguintes competências e habilidades para: I - intervir na sociedade de acordo
com suas manifestações culturais, demonstrando sensibilidade e criação artísticas e excelência
prática; II - viabilizar pesquisa científica e tecnológica em Música, visando à criação,
compreensão e difusão da cultura e seu desenvolvimento; III - atuar, de forma significativa, nas
manifestações musicais instituídas ou emergentes; IV - atuar nos diferenciados espaços
culturais e, especialmente, em articulação com instituição de ensino específico de Música; V estimular criações musicais e sua divulgação como manifestação do potencial artístico.
(Resolução CNE/CES nº2, Art. 4º de 8 de março de 2004).20

O repertório brasileiro para trompa e piano consta de sessenta e três peças, segundo o
levantamento realizado por este estudo (ver anexo 1). Examinando-as, cuidadosamente, é
possível observar elementos técnicos e expressivos muito significativos que poderiam ser
utilizados como ferramenta didática, como complementação de metodologia do professor.
Através do estudo dessas obras, o aluno pode aperfeiçoar sua técnica, ampliar seu
conhecimento em relação à música brasileira e, por consequência, acrescentar variedade ao
seu repertório pessoal.

A situação desejável e ideal é que, dentro de qualquer instituição de ensino de
música, seja nos conservatórios, nos cursos superiores e até mesmo em aulas particulares,
quando o aluno trompista atinge determinado nível e mostra certa capacidade para executar
uma obra de nível mais complexo, como os concertos de Mozart ou Morceau du Concert de
Saint Saëns, por exemplo, ele possa estudar também obras equivalentes a essas escritas por
compositores como Guerra-Peixe, Ernst Mahle, Villani-Côrtes, entre tantos outros.

Outra situação que ocorre em relação à formação do trompista é o fato de o aluno só
tomar conhecimento deste repertório na ocasião de um concurso, audição ou competição, em
que geralmente, do programa exigido, consta uma obra brasileira. Nesta ocasião, tem-se a
preocupação em buscar uma obra interessante, que agrade ao próprio intérprete, e que possa
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Acesso através da web site http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES02-04.pdf, dia 13/01/2011.
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causar uma boa impressão à banca julgadora, e, desta forma toda uma pesquisa de
interpretação (articulações, sonoridade, dinâmica) se inicia. Afinal, esse pode ser o primeiro
contato deste trompista com uma música brasileira, o que pode causar certo impacto e até
falta de intimidade com um universo tão diferente daquele comumente abordado em sua vida
como estudante. Como ultimamente no Brasil os concursos e competições destinados a
instrumentistas de sopro são cada vez mais raros, menos situações de incentivo existem para o
conhecimento destas peças.

Percebe-se, portanto, que um começo para o reconhecimento desta música poderia
vir, sem dúvida, com a introdução e acréscimo deste repertório em todas as fases de formação
do estudante de música brasileiro. Incluída num contexto didático, a música de nossos
compositores seria estudada com maior profundidade e compreendida de tal maneira que,
quando chegasse às salas de concerto, o intérprete e o ouvinte se sentissem inseridos em seu
contexto. Desse modo, no universo do intérprete trompista, o professor deve estimular e
encorajar o aluno a experimentar o repertório brasileiro, bem como estimular seu profundo
estudo para que seu conhecimento em relação a ele seja ampliado. Porém, levando em
consideração as ementas examinadas, de nada adianta modificar os programas e promover a
inserção deste repertório, se a mentalidade dos mestres não se “afina” com esse movimento.
Por outro lado, as universidades brasileiras e as instituições de ensino de música no Brasil
apresentam atualmente um ambiente propício para essa valorização, uma vez que um número
expressivo de compositores está ligado a essas instituições. De acordo com Regis Gomide
Costa, em seu artigo “A importância do repertório de música brasileira na formação do
pianista”, o pianista também compartilha de situação semelhante a do intérprete trompista e
ressalta:
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...a importância do repertório de música brasileira na formação do intérprete brasileiro
desempenha papel vital, no sentido de manter o interesse e gerar outros em nosso público e nos
estudantes, sobre nossa história e universo musical, este de elevado refinamento e de
reconhecimento em terras estrangeiras – talvez mais lá do que aqui. Sem dúvida, o pianista
hoje deve estar voltado não somente para o aspecto virtuosístico de sua formação – em muito,
senão toda ela adquirida e calcada num repertório de tradição européia -, mas também na
execução e no registro do material sonoro brasileiro. Este será maior na sua qualidade se o
intérprete do piano, ou de qualquer instrumento, refletir sobre os elementos musicais e suas
aplicações na obra (Costa, 2005, p. 174).

A pesquisa de repertório dos programas do curso de graduação em trompa mostrou
que as universidades brasileiras não oferecem ao aluno trompista um estudo profundo sobre o
repertório de seu próprio país, causando uma preocupante falha em sua formação profissional.
Por isso, este trabalho espera oferecer um campo de discussão que poderá levar os professores
de trompa a repensarem o conteúdo do repertório oferecido pelos programas de ensino para
que o aluno possa, de fato, ter uma formação sólida e atualizada, assim como um perfil
musical diversificado.

1.3 Apresentação do Repertório Brasileiro para Trompa e Piano em estudo

Através do levantamento das partituras do repertório brasileiro para trompa e piano
(ver listagem no anexo 1), constatou-se que é a partir do século XX que a trompa ganha
destaque como instrumento solista no Brasil. É um repertório bastante diversificado, formado
por composições que refletem as tendências, manifestações e pensamentos musicais que
existiram na história da música brasileira do início do século XX aos dias de hoje, ano 2011.
Coletou-se um total de sessenta e três obras listadas dentro do período de 1918 a 2011,
escritas por quarenta e seis compositores. Deste total, foram selecionadas dez obras que
formam o panorama de estudo desta pesquisa, de acordo com os critérios apresentados na
Introdução deste trabalho (ver p. 5). Levando em consideração os critérios estabelecidos, as
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obras que serão estudadas nesta pesquisa são: (1) Canto Elegíaco (1918), de J. Octaviano; (2)
Concertino para Trompa em fá (1938), de Assis Republicano; (3) Canto de Outono (1943), de
Francisco Braga; (4) Sonatina (1972), de Ernst Mahle; (5) Concertino para Trompa e
Orquestra de Câmara (1974), de José Siqueira; (6) Espaços Sonoros (1985), de César
Guerra-Peixe; (7) Suíte Windows (1985), de Daniel Havens; (8) Imagens (1999), de Káthia
Bonna; (9) Concertino para trompa em Fá (2004), de José Ursicino da Silva (Duda); e (10)
Concertino para trompa e orquestra de câmara (2005), de Edmundo Villani-Côrtes.

No intuito de estabelecer uma contextualização destas obras, uma breve apresentação
sobre elas e seus respectivos compositores se faz necessária. As informações biográficas
foram consultadas nas seguintes fontes: Mariz (2005); Neves (1981); website da Secretaria de
Educação do Governo de Pernambuco <http://www.frevo.pe.gov.br/index.html>; website do
Dicionário
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<http://www.dicionariompb.com.br/edmundo-villani-cortes>;
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concedidas pelos compositores Ernst Mahle, Káthia Bonna, Daniel Havens e Edmundo
Villani-Côrtes à autora desta tese.
Compositor, pianista, regente e professor, João Octaviano Gonçalves (1896-1962) 21,
natural de Porto Alegre, mudou-se para o Rio de Janeiro ainda muito jovem, onde iniciou seus
estudos de piano e composição. Em 1938, sucedeu seu professor, Francisco Braga, na Escola
Nacional de Música da Universidade do Brasil, como professor de composição. Octaviano foi
o primeiro, que se tem notícia até o momento, a compor para a formação trompa e piano:
Scherzo, s.d., e Canto Elegíaco, 1918. Esta última, objeto de estudo nesta pesquisa, é uma
obra curta em forma A B A e, como o próprio nome sugere, é uma canção, uma melodia
acompanhada melancólica em Dó menor que explora o lirismo e idiomatismo do instrumento.

21

Data de nascimento e morte fornecida pelo banco de dados da Biblioteca Nacional - RJ.
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A influência musical de seu professor Francisco Braga é notadamente marcante nesta peça
pela escolha de material tonal, acabamento perfeito e estruturas simples, fortes características
da escola de composição francesa de Braga – seguida por J. Octaviano que, inclusive, não faz
uso de temas populares do folclore ou ritmos afro-brasileiros em suas composições.

Outro aluno de Francisco Braga que deu especial atenção à trompa foi Antônio de
Assis Republicano (1897-1960), que nasceu na cidade de Porto Alegre e, em 1920, concluiu
seu curso de fagote com medalha de ouro na classe do Professor Agostinho Gouveia no
Instituto Nacional de Música, onde também estudou composição, contraponto e fuga com
Francisco Braga. Dedicou-se ao ensino musical como professor de contraponto e fuga do
Conservatório Mineiro de Música de Belo Horizonte e análise do Instituto Nacional de
Música do Rio de Janeiro. Embora não seja um compositor lembrado atualmente, o fundador
da cadeira n° 33 da Academia Brasileira de Música, faz-se importante para os trompistas
brasileiros pela sua composição denominada Concertino, datada de 24 de julho de 1938 e
dedicada ao trompista e professor do Instituto Nacional de Música da época, Rodolpho
Pfefferckorn. É a primeira obra desta natureza originalmente composta para trompa e é muito
significativa por sua grandiosidade e virtuosidade musicais. Sua estrutura assemelha-se ao
Concertino op. 45 de 1806 (revisado em 1815) do compositor alemão C.M. Von Weber e
possui três partes: Larghetto – bastante lírico lento e expressivo, evidenciando a sonoridade
aveludada idiomática da trompa; Allegro mosso alla caccia – como o próprio nome sugere é
uma seção de caráter ritmado escrito em compasso 12/8 que explora com ousadia as
características originais da trompa de caça; e Allegro mosso alla caccia como prima –
predominantemente técnica e ágil reexpõe novamente o caráter de caça, porém com grande
virtuosismo através da utilização de grandes saltos intervalares e variadas combinações de
articulação.
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Professor de J. Octaviano e Assis Republicano, Francisco Braga (1868-1945)
somente contribuiu para o repertório de câmara para trompa posteriormente aos alunos, em
1943, época em que estava aposentado e se dedicava ao magistério e à composição. Antônio
Francisco Braga nasceu no Rio de Janeiro e faleceu na mesma cidade. Foi aluno do
Conservatório Imperial de Música onde tomou aulas de harmonia e contraponto com Carlos
Mesquita (1864 – 1953) e estudou clarineta sob a orientação do professor Antonio Luis de
Moura (c. 1820 – 1889). Ganhou bolsa de estudos para completar e aperfeiçoar seus estudos
musicais na Europa e, em Paris, estudou composição com Jules Massenet (1842 – 1912), que
o influenciou como compositor em relação ao gosto pela perfeição do acabamento de suas
obras, nas quais sempre encontramos um elemento francês. Chant d’Automne ou Canto de
Outono é uma transcrição feita pelo próprio compositor a partir da obra original composta em
1907 para orquestra reduzida. É uma obra marcada pela leveza melódica, sugerindo uma
canção francesa bastante delicada; características correspondentes ao título empregado pelo
compositor.

Ernst Mahle nasceu em Stuttgart no dia 03 de janeiro de 1929 e ainda na Alemanha
estudou composição com Johann Nepomuk David (1895–1977) na Escola Superior de Música
de Stuttgart. Transferiu-se para São Paulo em 1951, prosseguindo seus estudos musicais com
Hans Joachim Koellreuter (1915–2005) na Escola Livre de Música Pró-Arte. Em 1953,
fundou a Escola de Música de Piracicaba “Maestro Ernst Mahle”, onde exerceu as funções de
diretor-artístico, professor e maestro da Orquestra de Câmara e Orquestra Sinfônica. Mahle,
que se naturalizou brasileiro em 1962, participou do processo inicial de formação do grupo
Música Viva e foi aluno de Koellreuter numa época em que surgiam novas tendências
estilísticas, grupos e movimentos musicais. Sua obra é numerosa, eclética, sempre acessível
ao grande público e direcionada, quase em sua totalidade, para os conjuntos instrumentais de
sua escola. Suas composições destinadas à trompa são As Melodias da Cecília para trompa e
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piano (1972), Concertino para trompa e orquestra de cordas (1960), Concertino para trompa e
orquestra de cordas (1974), Duetos Modais para duas trompas (1977) e Sonatina para trompa
e piano (1972), que será objeto deste estudo. Mahle também escreveu para outras formações
camerísticas envolvendo a trompa, como trios, quintetos, sextetos, septetos e, até mesmo,
nonetos. Essencialmente rítmica, sua Sonatina é uma obra que se origina a partir de duas
células rítmicas principais que se desenvolvem em todo o contexto musical. Dividida em
quatro partes, Sonatina pode ser considerada uma peça nacionalista, por ter como material
principal o modo dórico em Si bemol e a presença constante de sincopas e pausas em tempos
fortes dos compassos, elementos típicos da rítmica folclórica do país.

José de Lima Siqueira (1907-1985) nasceu em Conceição/Paraíba e logo se envolveu
com o meio musical, pois seu pai era mestre de banda e incentivou-o a atuar intensamente nas
corporações musicais das cidades do interior da Paraíba durante sua juventude. Em 1927, foi
admitido como trompetista da Banda Sinfônica da Escola Militar no Rio de Janeiro, onde,
nesta mesma época, estudou composição e regência com Francisco Braga no Instituto
Nacional de Música. Participou da criação de várias entidades culturais como a Orquestra
Sinfônica Brasileira (1940) bem como escreveu e publicou vários livros didáticos tornando-o
uma figura ímpar na história da música brasileira do século XX. De acordo com Vasco Mariz
(2005, p. 273), Siqueira é representante da Terceira Geração Nacionalista da música brasileira
e sua produção pode ser dividida em três períodos:

(...) o primeiro, universalista, até 1943; o segundo nacionalista talvez demasiadamente direto,
de 1943 a 1950; e o terceiro, nordestino essencial, pela aplicação do sistema a que deu o nome
de trimodal. Essa teoria trimodal consiste no aproveitamento sistemático do nordestino, com o
emprego sistemático de seus ritmos, harmonias, melodias e até rítmica das palavras.
Focalizando os gêneros ameríndio, negro e cabloco, pôde Siqueira, a mercê de seus
conhecimentos formais e de vivas reminiscências folclóricas, construir obra meritória
valorizada por uma instrumentação colorida e eficaz, embora por vezes demasiado esfuziante
(Mariz, 2005, p. 273).
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José Siqueira foi outro discípulo de Francisco Braga que escreveu obras
camerísticas para trompa em diversas formações como: Três Estudos para trompa e piano
(1964), editado em 1969, Concertino para trompa e orquestra de câmara (1971), versão
reduzida para trompa e piano de 1974; Três Invenções para trompa, trompete e trombone
(1974), além de Cinco Invenções para duas trompas (1974). Todas essas obras escritas entre a
década de 60 e 70 são espelhos da terceira fase composicional de Siqueira, essencialmente
nordestina. Seu Concertino para trompa e orquestra de câmera é uma obra estruturada neste
sistema de modos nordestinos criado pelo compositor e apresenta destacado caráter regional
da música nordestina. Divide-se em três movimentos: Allegro non troppo tem como principal
característica o uso da sincopa e a presença de grandes saltos intervalares em suas principais
linhas melódicas; Andante Calmo explora o registro médio agudo do instrumento e no terceiro
e último movimento, Allegro Brilhante notamos a presença dos materiais musicais das seções
anteriores entremeados, porém com um tratamento diferenciado, caracteristicamente brilhante
como o próprio compositor descreve.

Em 1985, o norte-americano Daniel Havens compôs a Suite Windows, obra em
estudo neste trabalho. Havens chegou ao Brasil e instalou-se em São Paulo há quarenta anos
e, desde então, destaca-se como trompista e professor, transformando seus alunos em
profissionais de destaque da atualidade. Embora não seja oficialmente naturalizado brasileiro,
é assim considerado por toda a classe de trompistas por toda a contribuição e anos de trabalho
dedicados aos alunos e meio musical brasileiros. Hoje, se dedica à regência, composição e ao
magistério. No texto introdutório que acompanha a partitura, o compositor explica:
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Windows é uma obra que descreve um quarto com quatro janelas que se abrem em diferentes
direções – Norte, Sul, Leste e Oeste. Como cada janela tem uma vista diferente, cada
movimento possui caráter musical ímpar. O primeiro se inicia com uma atmosfera um tanto
árida e fria revelando um único tema para mais adiante se transformar em uma tempestade,
com uma seqüência de ventos rodopiantes, quando finalmente retorna à calma desolação do
norte. Norte foi concebido como uma homenagem a Claude Debussy. Em contraste, Sul é um
movimento rápido e movido escrito em estilo de tarantela. Leste é místico por natureza. E
Oeste representa uma chamada para a felicidade e a alegria (Havens, 1985, s. p.). 22

É uma obra virtuosística que reúne criatividade, expressão e pleno conhecimento do
instrumento. A primeira gravação desta obra foi feita em 1989 em LP (disco de vinil) e tem
como intérpretes Mário Sérgio Rocha (trompa) e a esposa do compositor, Terão Chebl ao
piano. O LP intitulado Havens foi produzido pela empresa Artefacto Móveis e Tecidos e
conta somente com composições de Daniel Havens.

Outra obra estudada nesta pesquisa, que também data de 1985, é Espaços Sonoros de
César Guerra-Peixe (1914-1993). Além de grande compositor, César Guerra-Peixe foi
também músico de grande métier tanto no setor de música erudita quanto na música popular.
Nasceu em Petrópolis e aos sete anos já tocava violão, violino e piano nos choros que na
época do carnaval saíam pelas ruas de sua cidade natal. Em 1934, transferiu-se
definitivamente para o Rio de Janeiro e em 1944, entrou em contato com H. J. Koellreutter
com o objetivo de aperfeiçoar-se em análise musical e estética. Mesmo tendo sido um dos
fundadores do Grupo Música Viva, abandonou a orientação dodecafonista em 1949. Aceitou
contrato com uma emissora do Recife como orquestrador e compositor a fim de poder estudar
in loco os aspectos menos divulgados do folclore do Nordeste. Depois de um grande período
no Recife, radicou-se em São Paulo, retomando sua atividade radiofônica sem descuidar-se

22

“Windows” is a work depicting a room with four windows each of which opens to a different direction –
North, South, East and West. As each window has a different visual scene then likewise the musical mood of
each movement follows suit. The first piece begins with a somewhat arid and cold atmosphere revealing a single
theme only to later develop into a storm-like sequence of swirling winds which finally returns to the calm
desolation of the north. North was intended as a homage to Claude Debussy. South in contrast is a fast moving
work written in the style of a tarantella. East is mystical in nature. And West represents a call for happiness and
joy.
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dos estudos folclóricos e de composição. Fixou residência no Rio de Janeiro a partir de 1962,
tornando-se violinista da Orquestra Sinfônica Nacional e professor de composição do
Seminário de Música Pró Arte. Lecionou também na Escola de Música da Universidade
Federal de Minas Gerais e na Escola de Música Villa-Lobos. Faleceu aos 79 anos de idade.
Espaços Sonoros, que foi dedicada ao trompista tcheco radicado no Rio de Janeiro, Zdenek
Svab, é uma obra em dois movimentos, Estático e Dinâmico, que mistura a técnica de doze
sons do primeiro com uma atmosfera brasileira do ritmo folclórico do segundo. O primeiro
movimento, denominado Estático, é lento e bastante rico em termos timbrísticos, pois utiliza o
recurso de uma surdina para mudar a sonoridade original do instrumento. Nesta seção
podemos perceber o destaque de um conjunto de doze notas (Ré sustenido, Fá, Fá sustenido,
Sol, Sol sustenido, Lá, Si bemol, Si, Dó, Ré bemol, Ré, Mi) escritas na parte da trompa em fá.
Na época da composição, Guerra-Peixe já havia se desligado da tendência composicional
divulgada por Koellreuter, mas podemos supor que resquícios da técnica dodecafônica
tenham influenciado este trecho da composição. O segundo movimento, denominado
Dinâmico, é marcado pelo caráter essencialmente rítmico e vibrante além da presente
influência dos gêneros musicais tipicamente nordestinos, marcada pelo uso de material modal
e intensa presença de acentos na partitura dos dois instrumentos.

Natural de São Paulo, Káthia Bonna nasceu em 30 de dezembro de 1962 e começou
a estudar piano aos 5 anos de idade. Estudou na Escola Municipal de Música sob a orientação
das pianistas Sônia Muniz e Sônia Albano, além de Osvaldo Lacerda em matérias teóricas.
Posteriormente, foi aluna de Gilberto Tinetti, formou-se Bacharel em Composição e Regência
pela Universidade Estadual de São Paulo, UNESP e Bacharel em piano pela Faculdade
Marcelo Tupinambá de São Paulo. Além da dedicação a recitais solo, Bonna se interessou
pela música de câmara e se especializou na área acompanhando instrumentistas de sopro.
Entre os músicos que a acompanhava estava o trompista Marcus Bonna, hoje seu marido.
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Compôs obras de câmara para instrumentos em geral, contando com peças muito expressivas
e bem-sucedidas aos olhos da crítica musical. A maior parte de suas obras é destinada à
formação trombone e piano, pois manteve, por quinze anos, um trabalho camerístico com
Wagner Polistchuk, primeiro trombonista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo,
com quem gravou, em 1999, o CD Collectanea com obras para trombone e piano, incluindo
sua composição Improviso (1996) para trombone solo. Hoje em dia, ainda trabalha como
camerista, porém sua principal profissão é de empresária. Imagens foi escrita em 1999 a
pedido do trompista Luiz Garcia para a apresentação no Prêmio Eldorado de Música deste
mesmo ano. Bonna afirmou que pediu ajuda a seu marido, e, por esse motivo, a obra é
dedicada a ele, pois sua idéia era compor algo diferente do que já havia sido feito pelos
compositores brasileiros. Então, em Imagens, encontramos a utilização de dois elementos
musicais principais: o primeiro é a utilização da sonoridade aveludada e lírica, característica
da trompa dentro de uma proposta arrojada de escrita, e o segundo é o efeito de vibração das
cordas do piano por simpatia ao som da trompa, quando o trompista toca em direção às cordas
do piano que se encontra com o tampo aberto e o pedal abaixado. A mistura dos dois
materiais utilizados pela compositora confere à peça um caráter bastante inovador,
diferenciando-a das outras peças desta pesquisa.

José Ursicino da Silva (Duda) nasceu em dezembro de 1935, em Goiana, interior de
Pernambuco. Começou a estudar música aos oito anos e, aos dez, já era integrante da lendária
Sociedade 12 de Outubro, a Banda Saboeira. Passou pela Jazz Band Acadêmica, trabalhou
para a TV Jornal do Comercio (atual TV Jornal) e em, 1962, integrava a Orquestra Sinfônica
do Recife. Transferiu-se para São Paulo, em 1967, para trabalhar na TV Bandeirantes. Na
qualidade de maestro, compositor e arranjador se destacou em festivais de jazz, nos Estados
Unidos e Europa. Além de ser considerado atualmente um dos maiores arranjadores
brasileiros, seu catálogo de obras é vasto, sobretudo em se tratando de frevos-de-rua, como o
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clássico Nino, o Pernambuquinho. Sua obra Concertino para trompa em Fá e piano de 2004
foi escrita para o jovem trompista Radegundis Feitosa Aranha. De acordo com o próprio
compositor, o primeiro movimento é um côco bem cadenciado em 4/4, ritmo bem oriundo da
região nordeste, o segundo é um típico bolero de melodia caracteristicamente sentimental, e,
finalmente, o último movimento é um frevo, marca registrada de Duda, ritmo que não poderia
faltar nesta obra já que é um elemento tradicional em todos os seus concertinos.

Pianista, arranjador e compositor, Edmundo Villani-Côrtes nasceu em Juiz de Fora,
MG, no dia 08 de novembro de 1930. Seu interesse pela música surgiu dentro de casa, por
incentivo dos familiares (músicos amadores) e, de forma intuitiva, começou a experimentar
música tocando um cavaquinho de brinquedo dado pelo pai. Mais velho, tomou aulas de
violão, mesmo momento em que sofreu grande influência musical por meio do rádio e do
cinema. Aos dezessete anos, iniciou seus estudos formais em música e, em 1954, formou-se
em piano na classe do professor Guilherme Mignone pelo Conservatório Brasileiro de Música
no Rio de Janeiro. Sua carreira profissional como pianista iniciou-se no Rio de Janeiro, na
Orquestra Tamoio. Trabalhou como arranjador para gravadoras e emissoras de São Paulo e do
Rio de Janeiro. Estudou composição com Camargo Guarnieri e Hans-Joachim Koellreuter, no
entanto, sua atuação é intensa tanto na música de concerto quanto na música popular com
destaque para composições orquestrais, camerísticas, obras instrumentais e vocais além de
eletroacústicas. Seu Concertino para trompa e orquestra de câmara foi escrito em 2004 como
uma encomenda à Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. A estreia ocorreu no mesmo
ano tendo como solista o trompista e integrante desta mesma orquestra, André Ficarelli. Além
deste concertino, Villani-Côrtes conta com mais duas obras para a formação trompa e piano,
Introdução e/ao desafio de 1992 e Fonte Eterna, sem data. Este Concertino é uma obra que
tem por estrutura duas grandes partes, uma essencialmente ritmada ágil e outra mais lenta,
cantabile, que se alternam durante toda sua extensão numa seqüência ABAB, Cadência e
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Coda. Na parte A, Villani-Côrtes expõe uma melodia com ritmo acéfalo e notas acentuadas
sugerindo uma lembrança às suas influências da música popular, explorando demasiadamente
a técnica do interprete por meio de passagens com grandes saltos em semicolcheias. As frases
longas e líricas presentes na parte B revelam o desejo do compositor de contrapor o discurso
apresentado na parte A, evidenciando o lado idiomático da trompa. A cadência presente nesta
obra é escrita pelo próprio compositor e faz referência ao material apresentado pela parte A.
Por fim, a Coda reapresenta o tema rítmico da parte A com bastante brilhantismo e vigor.

Seria importante que este estudo pudesse se estender às sessenta e três obras que
compõe o repertório brasileiro para trompa e piano existentes até o presente momento, mas o
escopo do trabalho não permite tal procedimento. Após essa breve apresentação dos
compositores e respectivas obras em questão, depararemo-nos com a investigação dos
aspectos técnicos nelas explorados, tecendo comparações com os conteúdos abordados nos
métodos selecionados para a realização deste estudo.
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CAPÍTULO 2 – SONORIDADE

A concepção de sonoridade é bastante relativa entre os instrumentistas de
sopro. Ela difere de país para país, exibindo as principais características de cada escola.
No caso da trompa não seria diferente, portanto, a concepção de ideal sonoro da escola
francesa é bastante diferente da alemã que, por sua vez, difere da inglesa e da
americana. No Brasil, recebemos muitas influências das escolas européias e americana,
resultando numa concepção bastante abrangente e mesclada. Nos dias de hoje, ainda
observamos as tradicionais influencias das escolas, porém os trompistas privilegiam
cada vez mais suas próprias tendências sonoras e/ou seu próprio ideal de concepção de
som. De uma maneira geral, este conceito de sonoridade diferenciado por escolas de
trompa pode ser considerado controverso atualmente. A tendência é que as diferenças
sonoras sejam diluídas ao passo que os intercâmbios musicais são cada vez mais
favorecidos. Através de festivais, cursos de aperfeiçoamento, de gravações e da própria
internet, o estudante de trompa sofre influências de professores, de trompistas
profissionais e dos próprios colegas. Vários outros fatores também influenciam
diretamente as características sonoras do trompista, como o material usado (bocais,
modelos e marcas do instrumento, campana), a posição da mão na campana, a posição
em que se toca num naipe de orquestra, o tipo de repertório, a posição que se escolhe
para cada nota, a formação instrumental. Por isso, o trompista atual não deve priorizar
uma determinada característica sonora, ele precisa desenvolver muitas e ter flexibilidade
para mudá-las no escopo de seu instrumento (Farkas, 1956, p. 53). Sendo assim, neste
trabalho, as considerações a respeito de sonoridade englobarão questões relacionadas à
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qualidade e variação de timbre nos diferentes registros do instrumento, diversidade de
dinâmica e seu aperfeiçoamento de timbre na decorrência de efeitos sonoros.

2.1 Qualidade Sonora nos Diferentes Registros do Instrumento

Num instrumento como a trompa, que possui uma tessitura muito extensa, uma
das grandes dificuldades é manter a qualidade sonora em todos os registros durante sua
performance. A maioria das peças do repertório solo tradicional, assim como aquelas do
repertório brasileiro, exigem que o trompista domine satisfatoriamente sua extensão. Na
orquestra, o naipe de trompas cobre três oitavas completas, distribuído em vozes de uma
maneira que o instrumentista se torna naturalmente um especialista no registro em que é
exigido, porém existem exceções, como o famoso solo da primeira trompa na obra Till
Eulenspiegel, de Richard Strauss (o solo termina na nota Dó na região grave), além de
sua Sinfonia Doméstica exigir a execução de um Mi agudíssimo também pela primeira
trompa. Por isso, é muito importante que o estudante tenha a consciência de que em sua
trajetória profissional encontrará muitos desafios neste aspecto e, portanto, faz-se
necessário ter domínio completo da tessitura do instrumento. Muitos autores evidenciam
a importância de uma audição atenta no ato de tocar como um dos fatores fundamentais
para a produção de uma sonoridade rica e plena. Neste aspecto, Wendell Rider (2006, p.
26) afirma que vários tipos de estudos podem ajudar a manter a qualidade sonora do
início ao fim da execução. Ressalta que o segredo é praticar o exercício da comparação;
afinal, se o instrumentista pode produzir uma nota com uma sonoridade adequada,
também pode transportar essa qualidade gradativamente para as notas de toda a tessitura
comparando a qualidade dos sons emitidos.
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Como sonoridade é um assunto presente e bastante discutido na metodologia
direcionada ao ensino e estudo da trompa, comprova-se a hipótese de que o repertório
proposto por este estudo pode ser uma opção adequada, já que contempla os mesmos
aspectos técnicos discutidos pelos métodos tradicionais. Farkas (1956, p. 53) afirma que
a qualidade sonora está diretamente ligada à coluna de ar que a sustenta e à correta
utilização do diafragma. Sugere que o aluno concentre-se em soprar continuadamente
imaginando que, se desenrolássemos a trompa, o bocal se posicionaria muito longe da
campana e seria necessário um fluxo contínuo e ininterrupto para obter um som
satisfatório. Este autor adiciona que a sonoridade pode ser continuadamente
desenvolvida e expandida até se obter o máximo de intensidade e pureza através do
amplo uso do ar, que seria outra maneira de dizer “com o apoio do diafragma”.

Apesar desta pesquisa não discutir diretamente as técnicas de respiração para
trompa, julgamos necessário esclarecer possível controvérsia que venha surgir a respeito
do conceito de Farkas sobre a utilização e “apoio” do diafragma. Sabe-se que muito se
pesquisou e se debateu a respeito deste assunto, desde a publicação do exemplar de
Farkas, em 1956. Este autor é utilizado neste trabalho por abordar uma metodologia
tradicional e ser uma publicação amplamente utilizada no ensino da trompa tanto no
Brasil como nos Estados Unidos. A autora deste trabalho não concorda com o conceito
de Farkas, mas julgou necessário citá-lo por interesses acadêmicos, assim como
considera importante expor as opiniões diferenciadas dos outros autores que também
fazem parte desta pesquisa. De acordo com Wendell Rider (2006, p. 10):
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Há muitas teorias sobre o uso apropriado de técnicas de respiração para a trompa. Um
dos equívocos mais comuns que eu encontro é que você tem que trabalhar duro e
"empurrar o diafragma", a fim de gerar "força de ar" suficiente para tocar a trompa. Isso
não poderia estar mais longe da verdade. Felizmente, o nosso corpo sabe muito bem
como colocar o ar para dentro e como removê-lo para fora. Você não precisa saber o
que cada músculo está fazendo. Você precisa saber como respirar profundamente e
como você se sente para que você possa fazê-lo repetidas vezes (Rider, 2006, p. 10). 45

Froyds Ree Wekre (1994, p. 48) também reflete em relação ao “apoio do
diafragma” abordado por Farkas:

O apoio é um assunto controverso. Alguns instrumentistas recomendam fortemente
como um "empurrão" constante ao redor e abaixo do estômago. Outros instrumentistas
dizem que a importância do apoio está sendo exagerada. Eu acho que a verdade está no
meio termo. Acho o apoio ativo muito útil, mas não necessário o tempo todo. É útil no
registro agudo, para agudo e forte, e para boa qualidade do staccato, especialmente no
registro mais agudo (Wekre, 1994, p. 48). 46

Muitos são os exercícios direcionados à prática e ao aperfeiçoamento da
sonoridade na coleção de métodos de Maxime-Alphonse, como se pode observar no
Exemplo 147. De acordo com as indicações do autor, o aluno deve tocar sustentando as
notas o máximo possível, manter a mesma energia em toda a duração das notas e frases,
sem acentuá-las, e respeitar rigorosamente as marcas de respiração.
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There are many theories about proper breathing techniques for the horn. One of the most common
misconceptions that I run across is that you have to work hard and "push from diaphragm" in order to
generate enough "air power" to play the horn. This could not be further from the truth. Fortunately our
body knows perfectly well how to take air in and how to get it out. You don't need to know what every
muscle is doing. You need to know how to take a deep breath and what that feels like so you can do it
over and over again.
46
Support is a controversial subject. Some players recommend it very strongly as a constant "push" from
around and below the stomach. Other players say that the importance of the support has been
exaggerated. I think that the truth is somewhere in the middle. I find the active support very helpful, but
not necessary all the time. It is helpful in the high range, for high and loud, and for good quality staccato,
especially in the upper range.
47
Todos os exemplos musicais desta tese estão escritos para trompa em fá.
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Exemplo 1: Alphonse, exercício 22, livro 3, p. 13.

Wendell Rider (2006, p. 27) adota o conceito de que nossos ouvidos são nosso
melhor professor e que podemos treiná-los para isso. Ele diz a seus alunos que poderia
ensiná-los e corrigi-los em noventa por cento, mesmo que fosse cego. O que ele quer
dizer é que, através de uma audição crítica, pode-se descrever parcialmente o que um
trompista está fazendo de errado ou certo tecnicamente. O som pode indicar o que está
ou não está funcionando em termos de sonoridade, afinação, articulação, fraseado, por
exemplo. O que significa que o trompista deve ouvir mais cuidadosamente o som que
sai de sua campana.

Para Froyds Ree Wekre (1994), os primeiros sons bonitos na trompa estão
diretamente ligados a exercícios de aquecimento que, em sua opinião, são importantes
porque envolvem fatores como respiração, precisão, ataque, sonoridade, afinação,
extensão, flexibilidade, digitação, entre outros. Abaixo, conforme mostra o Exemplo 2,
verificamos uma sugestão de exercício de Wekre, assim como o seu modo de execução.

Exemplo 2: Wekre, exercício de aquecimento 1.3, p. 5.
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Fazer um aquecimento bom e objetivo antes de um concerto ou estudo diário é
recomendado a trompistas de qualquer nível técnico. No exemplo acima, Wekre afirma
que este exercício envolve muitos fatores interessantes da técnica, por isso sugere que o
instrumentista preste atenção aos seguintes aspectos:

Respiração: faça uma respiração plena e exale com um fluxo de ar quente constante,
bem calculado. Precisão: cante ou murmure a nota antes de tocar. Ataque suave:
comece a tocar com ar e lábios coordenados, ou seja, toque com um ataque de ar.
Adicione um ataque de língua muito suave para o processo inicial posterior se gostar.
Som: se escute. O som está bonito? Fantástico?Poderia ser melhor? Ajuste, faça
algumas pesquisas enquanto você está tocando a primeira nota. Finalmente, se divirta, e
então se prepare para a próxima nota. Legato: faça as ligaduras impecáveis – sem
quebras, sem solavancos, apenas uma longa linha suave. Afinação: Observe cada
intervalo. Sempre prepare o intervalo mentalmente antes de tocar. Extensão: o
exercício pode ser “estendido” a 3 ou 4 oitavas. Bend: a habilidade para “forçar” a nota
meio tom abaixo com os lábios é útil para afinação e aumenta a força dos músculos
dentro do bocal. Pesquisa do trabalho dos músculos da face: escute buscando seu
melhor som e ligaduras mais perfeitas, ajuste se necessário. Observe e lembre-se do que
seus músculos fazem quando toca seu melhor som. Flexibilidade: este tipo de exercício
ajuda a soltar lábios enrijecidos e desenvolver uma conexão rápida e suave entre os
diferentes registros. Digitações: descubra todas as possibilidades de sua trompa. Há
muitas variações possíveis para este exercício. Eu escrevi alguns exemplos de acordes e
intervalos diferentes. Toque em todas as tonalidades e em ambas as trompas em fá e sib,
mas não necessariamente tudo isso a cada dia. Um ciclo semanal pode ser uma idéia
melhor. Aumente a velocidade e o comprimento das frases quando a qualidade correta
da sonoridade básica, ligaduras e afinação acontecerem automaticamente (Wekre, 1994,
p. 5). 48
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Breathing: Take a full breath and exhale with a steady, well calculated, warm air stream. Accuracy:
sing or hum the note before you play. Soft attack: Start playing with the air and lips coordinated, that is
play with a breath attack. Add a very gentle tongue to the starting process later if you like. Sound: Listen
to yourself. Is the sound beautiful? Fantastic? Could it be better? Adjust, do some research while you are
holding on to this first tone. Finally, enjoy it, and then prepare for the next tone. Legato: Make the slurs
impeccable – no holes, no bumps, just one long smooth line. Intonation: Watch every interval. Always
mentally prepare for the pitch ahead of time. Range: The exercise can be “stretched” into 3 (or 4)
octaves. Bending: The ability to “force” the pitch half a step down with the lips is useful for intonation
and increases the strength of the muscles inside the mouthpiece. Face work research: Listen for the best
sound and most perfect slurs; adjust if necessary. Observe and remember what your muscles do when you
sound the best. Flexibility: This type of exercise may loosen up stiff lips and develop fast and smooth
connection between the different ranges. Fingerings: Get to know all the possibilities of your horn. There
are many possible variations on this exercise. I have written out some examples of different chords and
intervals. Play in all keys and on both the B-horn and the F-horn, but not necessarily all of this every day.
A weekly cycle may be a better idea. Increase the speed and the length of the phrases when the right
quality of the basic sound, slurs and intonation happens automatically.
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Nas obras do repertório selecionado para esta pesquisa, conferimos a utilização
da ampla tessitura da trompa por parte da maioria dos compositores. Na obra Imagens,
de Káthia Bonna (Exemplo 3), os compassos 11 a 13 são um exemplo de uso dos três
registros do instrumento num trecho de execução bastante pequeno. Este trecho é um
bom exemplo da utilização de registros e pode servir como material de estudo para o
desenvolvimento da sonoridade, pois exige uma conexão muito rápida entre o registro
grave e o registro agudo da trompa, assim como pode ser um excelente exercício para
desenvolvimento técnico de flexibilidade, que também será um assunto abordado mais
adiante neste trabalho.

Exemplo 3: Bonna, Imagens, compassos 11 ao 14.

Outros trechos com características semelhantes podem ser observados no
primeiro movimento da peça Concertino para trompa e orquestra de câmara, de José
Siqueira (Exemplo 4), nos compassos 51 a 53, nos compassos 59 a 61 do terceiro
movimento da mesma peça (Exemplo 5), além dos compassos 12 ao 17 do Concertino
para trompa de Assis Republicano (Exemplo 6).
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Exemplo 4: José Siqueira, Concertino, 1º movimento, compassos 51 ao 53.

Exemplo 5: José Siqueira, Concertino, 3º movimento, compassos 59 ao 61.

Exemplo 6: Assis Republicano, Concertino, 1º movimento, compassos 12 ao 17.
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Além da questão abordada acima, outro aspecto a se discutir em relação à
sonoridade é a extensão exigida. Observando atentamente os três exemplos acima
citados, pode-se perceber que em conjunto com o amplo registro, os compositores
exploram nestes pequenos trechos articulações e variação de dinâmica, além de grandes
saltos intervalares, requerendo uma atenção especial ao trecho já que a execução exige
uma técnica refinada. No Exemplo 4, observa-se saltos de oitava, repetição da mesma
frase em oitava, articulação ligada combinada à destacada e variação de dinâmica em
crescendo e decrescendo. No Exemplo 5, além do salto Sol-Fá do primeiro compasso,
as mudanças de articulação nos compassos 2 e 3, em dinâmica forte, merecem atenção
especial do intérprete. Finalmente no Exemplo 6, as trocas de articulações e as
mudanças de registros associadas às variações de expressão e dinâmica se tornam um
desafio ao trompista.

Dominar com eficiência toda a extensão útil da trompa é um recurso muito
importante para a vida profissional do instrumentista, pois a maioria das obras do
repertório orquestral, solo, camerístico e do repertório brasileiro consolida-se a partir de
uma escrita que abrange pelo menos duas oitavas, conforme o que exibe as figuras no
Quadro 1 abaixo, que apresenta a tessitura das obras brasileiras selecionadas para esta
pesquisa:
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Quadro 1: Extensão das obras brasileiras para trompa selecionadas.

EXTENSÃO

COMPOSITOR E OBRA

(Trompa em fá)

César Guerra-Peixe, Espaços Sonoros

Ernst Mahle, Sonatina

J. Octaviano, Canto Elegíaco

Francisco Braga, Canto de Outono

Edmundo Villani-Côrtes, Concertino para
trompa e orquestra de câmara

José Siqueira, Concertino para trompa e
orquestra de câmara

Káthia Bonna, Imagens

Assis Republicano, Concertino para trompa
em fá e acompanhamento de piano

José Ursicino da Silva (Duda), Concertino
para trompa em fá

Daniel Havens, Windows
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O Quadro 1 e todos os Exemplos 1 a 6, expostos até o momento, mostram que
nestas obras há momentos específicos em que o compositor explora as regiões extremas
do instrumento. Aprimorar os registros grave e agudo do instrumento também faz parte
da rotina de estudo do trompista. Essa questão será discutida a seguir detalhadamente.

2.2 Aperfeiçoamento dos Diferentes Registros do Instrumento

Como mencionado anteriormente, uma das características mais marcantes da
trompa é sua ampla tessitura. Atualmente no meio profissional, tem havido uma forte
tendência da especialização do trompista em grave ou agudo, mas também é fato que
lhe é exigido que domine todas as regiões do instrumento. Aperfeiçoá-las não é uma
tarefa muito fácil, mas pode ser obtida através de uma prática constante, especialmente
dos registros extremos, agudo e grave.

Antes de tudo, convém estabelecer a tessitura da trompa e dividi-la em três
registros distintos para poder aprofundar o estudo conforme pode ser visto no Exemplo
7.

Exemplo 7 – Registros da trompa

48

O desenvolvimento dos registros está diretamente ligado ao aquecimento diário
para Reynolds (1997, p. 21). De acordo com este autor, o aquecimento abrange todas as
atividades físicas e mentais que antecedem a prática do instrumento na orquestra, no
grupo de câmara ou no estudo de exercícios específicos ou de uma obra. Sugere que o
trompista comece seu exercício de aquecimento pela nota Dó da região central, usar o
auxílio do metrônomo, utilizar dinâmica mp e assegurar um bom desempenho da
respiração:

Há muitas razões para que a primeira nota do dia seja um dó 3. É uma nota produzida
prontamente por todos, menos pelo iniciante. É uma nota verdadeira do registro médio
que pode ser tocada sem o esforço da embocadura para uma nota aguda ou a
preocupação sonora de uma nota grave. Se esta for a primeira nota a ser tocada todos os
dias podemos usá-la para treinamento auditivo se tentarmos imaginá-la e então cantar
sua altura antes de tocá-la. Através deste conselho estabelecemos uma memória tonal.
Pensar, cantar e tocar estão ligadas ao início de cada dia. A dinâmica mezzo piano é boa
para o começo dos aquecimentos, pois fornece fluxo de ar suficiente para manter a
vibração dos lábios. A força do golpe de língua deve ser suficiente para ativar os lábios
mas não tão agressiva a ponto de causar um acento. (Reynolds, 1997, p. 21). 49

Reynolds salienta que há muitas sugestões de aquecimento, assim como há
trompistas e professores com diferentes hábitos de estudo. Este autor pensa que o
estudante iniciante deve ter uma rotina de aquecimento diferente de um profissional e
que o aquecimento deve mudar, acompanhando as mudanças e o desenvolvimento
particular de cada um. Espera que os estudantes se inspirem em exercícios sugeridos por
livros e professores para criarem sua própria coleção de aquecimentos.
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There are several good reasons that this first tone should be written middle C for horn in F. It is a pitch
readily produced by all but the beginner. It is a true middle register note, and one that can be sounded
without the embouchure effort of a high pitch or the response concern of a low pitch. If this is the first
tone played each day we can use it as ear training if we try to imagine and then sing its pitch before we
play it. By this advice a tonal memory is established. Thinking, singing, and playing are thus linked from
the beginning of each day. A volume level of mezzo piano is good for the beginning of the warm-up,
since it provides enough air flow to secure and maintain the vibration of the lips. The force of the tongue
stroke should be sufficient to activate the lips but not so aggressive as to cause an accent.
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O conceito usado por Wendell Rider, para o aprimoramento da tessitura da
trompa, parte do seguinte pensamento: “trabalha-se a partir do que se consegue realizar
para o que não se consegue”, (Rider, 2006, p. 148). Suas sugestões de exercícios
destinam-se a melhorar a conexão de todos os registros para que o aluno teste a
eficiência e a estabilidade de sua embocadura. O objetivo é aproximar a tessitura de
maneira que o trompista possa tocar rapidamente e facilmente entre todos os registros.
Afirma que os exercícios sugeridos para esta finalidade são complementos de outros
como os de nota longa, de escalas e de articulações múltiplas que também podem servir
para o aperfeiçoamento de registros. Rider concorda com Reynolds a respeito do
aquecimento, ressaltando o quanto é importante para o trompista aquecer corretamente.
Se o trompista opta por começar o estudo tocando na região aguda é muito provável que
ele force seus lábios e cause stress nos músculos do lábio e da face, comprometendo
suas atividades. Em sua concepção, aperfeiçoar a região aguda do instrumento não é
uma questão de força, mas de “jeito”, de desenvolver uma sensação intuitiva de “toque”.
Em relação ao registro grave, completa seu pensamento dizendo que tocar bem neste
registro é tão difícil quanto tocar no agudo. Deve-se exercitar esta região todos os dias
para obter o controle muscular necessário. Seu conselho é desenvolver a habilidade para
tocar a tessitura completa da trompa com um ótimo som e total flexibilidade.

É consenso geral que o registro médio é o registro em que a maioria dos
trompistas toca com maior facilidade e, por esse motivo, não o abordaremos neste
trabalho. Usualmente, a primeira nota a ser ensinada a um estudante de trompa é o Dó
da região central pela facilidade de emissão. Nesta região, a embocadura é natural, ou
seja, nem muito apertada e nem muito relaxada. Para Phillip Farkas (Farkas, 1956, p.
57), no registro médio, a embocadura estabelece-se de maneira relaxada com mínima
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pressão e proporciona sensação de conforto ao músico. Sugere que se pratique esta
extensão com mínimo de esforço físico aparente, já que esta prática proporciona com
sucesso o desenvolvimento dos registros extremos.

2.2.1 Registro Agudo

Muitos trompistas consideram o registro agudo o mais desafiador em termos de
execução. Para se obter uma sonoridade rica e consistente neste registro, é necessário
que se pratique exercícios específicos de forma consciente e contínua. As notas agudas
requerem uma embocadura bem desenvolvida com músculos fortes, além de um fluxo
de ar constante e pleno. Nesta prática, o trompista deve prestar muita atenção, pois é
bastante comum o surgimento de maus hábitos como pressão excessiva entre o bocal e
os lábios, músculos da face e dos braços tensionados exageradamente, que atrapalham o
aprimoramento do estudo e podem causar problemas e graves lesões.

Ao estudar as obras do repertório brasileiro em questão, observou-se que há
trechos em que o registro agudo é explorado. Isso mostra que este repertório contempla
este elemento importante para o desenvolvimento da técnica da trompa, que é o
desenvolvimento dos registros, em especial o agudo.

No primeiro movimento, Larghetto, da obra Concertino para trompa em fá, de
Assis Republicano, entre os compassos 12 e 13, o compositor pede ao intérprete uma
execução expressiva através da dinâmica forte e dos decrescendos presentes. É um
trecho em que exige precisão técnica, pois explora intervalos de quarta descendente no
primeiro compasso entre as notas Sol/Ré e de sexta ascendente entre o primeiro e
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segundo compassos entre as notas Dó/Lá, em conjunto com articulações ligadas e
destacadas, conforme mostra o Exemplo 8.

Exemplo 8 – Republicano, Concertino, 1º movimento, compassos 12 ao 13.

O Exemplo 8 evidencia o quanto o trompista deve desenvolver habilidade
técnica para executar com competência esta região do instrumento. De acordo com
Wendell Rider (Rider, 2006, p. 154), um dos grandes segredos de tocar bem o registro
agudo é ser eficiente. Para ele, o trompista não deve usar mais tensão labial nem
pressão que o necessário e que a melhor maneira de se combater esses dois fatores é se
concentrar na velocidade do ar e no fluxo de ar. Uma maneira que Rider encontrou para
praticar é obter uma vibração direcionada ao registro médio, movendo-a ao registro
agudo sem perder a qualidade do som. Aconselha que, no momento do estudo, deva-se
optar por iniciar o exercício em uma nota de fácil execução, por isso a maioria dos
exercícios de sua coleção inicia com uma nota longa ou com altura mais baixa do que
esperada. Comenta o quanto é importante prestar atenção em manter o fluxo de ar e a
vibração dos lábios constantes já que, se o trompista começa o estudo de uma maneira
muito tensa, a sonoridade piora cada vez que ele toca notas mais agudas e o resultado
final é o aprendizado de maus hábitos. O Exemplo 9 é uma sugestão de exercício da
coleção de Rider. Neste caso, a série harmônica é utilizada para que o aluno aprenda a
usar movimentos labiais pequenos e eficientes ao atingir o registro agudo. A proposta é
iniciar na nota Sol 3, que aparentemente é de boa entonação para a maioria dos
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trompistas e aprender a sentir a pequena distância entre as notas. Sugere aplicar mais
pressão e velocidade de ar de seu corpo inteiro quando tocar em direção ao agudo e
pensar como se estivesse tocando um glissando. O exercício deve ser trabalhado
gradualmente usando transposições para atingir as notas da região mais aguda.

Exemplo 9 – Rider, exercício UR4 para registro agudo, p. 154.

Outro compositor que explora o registro agudo em sua composição é José
Siqueira. No terceiro movimento, Allegro Brilhante, de seu Concertino para trompa e
orquestra de câmara, entre os compassos 21 e 22, Siqueira alia notas agudas à dinâmica
em piano e um grande salto de sétima ascendente entre as notas Dó sustenido/Si. Nesta
passagem, o trompista pode aperfeiçoar a leveza em sua sonoridade pela presença da
dinâmica em piano na região aguda e sua flexibilidade técnica através do grande salto
intervalar de sétima, de acordo com o Exemplo 10.

Exemplo 10 – Siqueira, Concertino, 3º movimento, compassos 21 a 22.
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Em relação ao aperfeiçoamento da sonoridade na região aguda, num contexto
como exposto acima, pode-se aplicar o conceito de Verne Reynolds que acredita que o
desenvolvimento dos registros está diretamente ligado ao aquecimento diário. O autor
sugere que, através do aquecimento, o trompista estabeleça primeiro o registro médio e,
então, estenda esta base para o registro agudo e, finalmente, desenvolva o registro
grave. Seu exercício para desenvolvimento do registro agudo segue abaixo como mostra
o Exemplo 11. Esse autor atenta para o fato de que é uma tarefa complexa estudar um
exercício que cobre duas oitavas do instrumento, porém recomenda que, antes de
começar a tocar, o trompista reflita sobre os seguintes aspectos:

1. embocadura de configuração normal nas primeiras notas. 2. gradual contração dos
músculos dos cantos dos lábios no movimento ascendente. 3. menor pressão possível
sobre o lábio superior. 4. sólida aderência do lábio na parte inferior do bocal. 5.
aumento gradual do fluxo de ar no movimento ascendente. 6. aumento do suporte
corporal no movimento descendente. (Reynolds, 1997, p. 25). 50

Exemplo 11 – Reynolds, exercício para o registro agudo, p. 24.

50

1. normal embouchure setting on first notes. 2. gradual firming of the corners on the ascent. 3. least
possible pressure on upper lip. 4. solid grip on lower half of the mouthpiece. 5. gradual increase in air
flow during ascent. 6. increased body support during descent.
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Reynolds (Reynolds, 1997, p. 24) sugere que todas as notas deste exercício
sejam tocadas com as posições da trompa em Fá e que se experimente tocar com o
tempo e dinâmica por ele recomendados. Se a vibração dos lábios parar ou o executante
não conseguir emitir as notas facilmente no movimento em direção ao registro agudo,
deve-se inverter a direção do exercício e interromper o estudo, descansando ao menor
sinal de fadiga.
A Suíte Windows – Suíte para trompa e piano, de Daniel Havens, também
apresenta passagens compostas na região aguda da tessitura do instrumento em seus
quatro movimentos. Neste caso, foi selecionado um trecho do quarto movimento, West,
entre os compassos 43 ao 45, como demonstra o Exemplo 12.

Exemplo 12 – Havens, Suíte Windows, 4º movimento - West, compassos 43 ao 45.

O conjunto de elementos técnicos exigidos pelo exemplo acima, como a
presença de semicolcheias, o uso da dinâmica em forte e o crescendo e decrescendo
presentes é um bom estudo para o trompista, pois alia o aperfeiçoamento do registro
agudo na dinâmica requerida, assim como aprimora a agilidade da articulação em
relação ao ritmo de semicolcheias.

Froyds Ree Wekre (Wekre, 1994, p. 19) aborda em seu método a questão do
desenvolvimento das notas agudas em dinâmica forte. A autora afirma que há cinco
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fatores físicos que ajudarão melhorar a execução das notas no registro agudo se eles
forem corretamente usados. São eles:

1) Quantidade e velocidade de AR. 2) Apoio na área abdominal mais baixa. 3)
MÚSCULOS FACIAIS, especialmente dentro do bocal e ao redor dos lábios, 4) A
LÍNGUA, deve ser posicionada em ii para as notas mais agudas. Atenção para não
apertar o som! 5) PRESSÃO (CUIDADO) é o último recurso quando já se perdeu ou
não funciona... (Wekre, 1994, p. 19). 51

1)

Exemplo 13 – Wekre, exercício para o registro agudo, p. 20.

O exercício sugerido para aperfeiçoamento do registro agudo por Wekre está
exposto acima pelo Exemplo 13 e, de acordo com a própria autora, pode ser iniciado por
uma nota mais grave e ser transportado para cima no decorrer do estudo.

2.2.2 Registro Grave

Dominar com eficiência o registro grave é tão desafiador quanto tocar bem no
registro agudo. Aprimorá-lo requer atenção e prática diária tanto quanto nos dedicamos
a outros aspectos técnicos do instrumento. Atualmente, no meio profissional, percebe-se
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1) Quantity and speed of AIR. 2) SUPPORT in the lower abdominal area. 3) FACIAL MUSCLES,
especially inside the mouthpiece and around the lips. 4) THE TONGUE, which may be lifted somewhat
towards an ee-position for higher notes. Attention not to pinch the sound! 5) PRESSURE (WARNING) is
a last resort when everything else is gone or not working…
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que os trompistas tendem a se especializar em trompistas graves ou agudos, de acordo
com as posições que ocupam no naipe de uma orquestra. No entanto, é importante frisar
que executar bem toda a tessitura do instrumento confere ao instrumentista versatilidade
técnica para atuar em qualquer posição num naipe orquestral, assim como na qualidade
de solista e camerista.

Como já mencionado anteriormente, várias obras do repertório brasileiro para
trompa e piano estudadas nesta pesquisa - assim como composições do repertório
universal e peças orquestrais - utilizam a ampla tessitura da trompa e, portanto, exigem
que o intérprete domine com eficiência o registro grave. Este registro, como a região
aguda do instrumento, é um aspecto técnico que requer um estudo diário e constante
durante toda a vida musical do trompista. Por esse motivo, é um assunto presente nos
métodos tradicionais de estudo da trompa. Na opinião de Farkas (Farkas, 1956, p. 60), o
maior problema em tocar nesta região é produzir notas suficientemente fortes, com
corpo de som. Sua sugestão é que o músico faça um ajuste nessas notas e pratique muito
este registro nas dinâmicas fortes. O autor propõe o exercício exposto no Exemplo 14,
orientando que o trompista tente repeti-lo várias vezes ao dia durante seu período de
estudo, seguindo o modelo indicado, descendo cromaticamente em direção às notas
mais graves do registro.

Exemplo 14 - Farkas, exercício para o registro grave, p. 60.
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Assis Republicano é um dos compositores brasileiros que compôs trechos
musicais dentro do contexto de dinâmica forte no registro grave em sua obra
Concertino, conforme mostram abaixo os Exemplos 15 e 16.

Exemplo 15 – Republicano, Concertino, 1º movimento, compassos 15 ao 17.

Neste exemplo, além da dinâmica forte no grave, o compositor pede a
execução de articulação em marcato e alia ao trecho recursos expressivos como o
ritardando e o diminuendo, exigindo grande controle técnico para que a passagem soe a
contento.

O Exemplo 16 foi retirado da segunda parte do Concertino, dentro da cadenza
escrita pelo próprio compositor. Neste caso, a dificuldade está em manter a qualidade da
sonoridade na dinâmica forte dentro do contexto molto lento e sostenuto, indicado por
Republicano.

Exemplo 16 – Republicano, Concertino, 2º movimento, cadenza, compasso 106.

58

Para Wendell Rider, aprender a tocar bem no registro grave da trompa pode ser
tão difícil e frustrante quanto tocar no registro agudo (Rider, 2006, p. 150). Ele acredita
que uma boa estratégia de estudo seja iniciá-lo partindo de uma região em que o
trompista se sinta bem e trabalhe gradualmente em direção à região grave. Rider tem
uma coleção de exercícios para este registro – o Exemplo 17 mostra um deles - assim
como recomendações durante a prática:

1.Solte um pouco seu maxilar. Ouvi dizer que alguns trompistas podem tocar em toda
tessitura da trompa sem mover o maxilar - eu nunca conheci nenhum. Lembre-se, eu
disse um pouco. 2. Arredonde sua embocadura um pouco. Pense “oh”. 3. Exponha mais
seu lábio superior no bocal. Não mude seu posicionamento. Não leve seu lábio inferior
para fora do bocal. Apenas relaxe o lábio superior. 4. Mantenha os cantos de seus lábios
sob controle. Apóie em seu lábio inferior. 5. Não enrole seu lábio inferior para fora
afastado de sua mandíbula/dentes. Mantenha a pressão contra ao lábio inferior igual ao
do lábio superior. Sinta o lábio inferior contra os dentes. (Rider, 2006, p. 150). 52

Exemplo 17 - Rider, exercício LR5 para o registro grave, p. 150.

Rider recomenda que este tipo de estudo seja feito com muita atenção à
sonoridade, porque a tendência é que algumas notas soem “fracas”. O ideal é que todas
as notas soem iguais; então, se isso ocorrer, Rider aconselha que o trompista volte para
uma nota com boa entoação e mantenha a qualidade nas notas mais graves seguintes e
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1. Drop your jaw a little. I have heard of players who can move all over the horn without moving their
jaw - I just have never met one. Remember, I said a little. 2. Round out your embouchure a littlte. Think
“oh”. 3. Expose more upper lip in the mouthpiece. Don’t change your placement. Don’t take your lower
lip out of the mouthpiece. Just relax the upper lip. 4. Keep your corners under control. Anchor on the
lower lip. 5. Don’t roll your lower lip out away from your jaw/teeth. Keep pressure against the lower lip
equal to the upper lip. Feel the lower lip against the teeth.
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experimente tocar um glissando entre as notas para perceber a menor distância entre
elas.

Villani-Côrtes é outro compositor brasileiro que utiliza o registro grave em sua
composição Concertino para trompa e orquestra de câmara. Há dois momentos em que
Villani-Côrtes lança mão desta região, presentes na cadenza - escrita por ele próprio que utilizam saltos intervalares no registro grave como a abordagem de estudo de Rider,
exposta pelo Exemplo 17. Os dois trechos são mostrados abaixo nos Exemplos 18 e 19.

Exemplo 18 – Villani-Côrtes, Concertino, cadenza, compassos 240 ao 245.

O Exemplo 18 mostra que os saltos intervalares, em especial os saltos de
oitava, a combinação de articulações, as indicações expressivas e de tempo, exigem do
intérprete precisão de ataque e cuidado com a qualidade de timbre da sonoridade na
região grave.

Exemplo 19 – Villani-Côrtes, Concertino, cadenza, compassos 277 ao 280.
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Os compassos acima (Exemplo 19) apresentam material musical semelhante ao
do Exemplo 18. A exceção é que o trecho se desenvolve em uma região um pouco mais
grave, sinalizando ao trompista maior dificuldade de execução dos saltos intervalares e
de emissão das notas. Assim como no exercício sugerido por Rider no Exemplo 17, os
Exemplos 18 e 19 exigem que o trompista mantenha a qualidade sonora para todas as
notas e execute os intervalos e ataques precisamente para que o trecho soe com clareza e
definição.

2.3 Qualidade Sonora nas Variações de Dinâmica

A trompa é um instrumento capaz de produzir uma grande variedade de
dinâmicas. Ela pode soar tão piano e suave, como um instrumento da família das
madeiras, quanto forte o bastante para predominar sobre toda uma orquestra sinfônica.
Esta versátil característica pode ser notada tanto no repertório orquestral quanto no
camerístico, ilustrada por obras de Brahms, Beethoven, Mozart, Strauss, Mahler que
utilizam a trompa em várias formações instrumentais, inclusive em obras vocais. Esta
gama de dinâmicas é um recurso artístico que deveria ser muito bem utilizado pelos
trompistas. Portanto, dominar e expandir com eficiência as próprias possibilidades de
dinâmica, tendo a certeza de que se está produzindo um bonito som, afinação
satisfatória e completo controle do ar, não é uma tarefa fácil. Os autores apontados nesta
pesquisa abordam este assunto e confirmam sua relevância na rotina de estudos do
trompista. De acordo com Phillip Farkas, duas questões são necessárias quando falamos
a respeito de dinâmica: a primeira delas é a habilidade de se tocar muito forte e muito
piano em todos os registros, com todas as dinâmicas intermediárias, e a segunda, muito
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importante também, é a inteligência artística para usar esta habilidade com bom gosto
(Farkas, 1956, p. 64).

Na concepção de Froyds Ree Wekre (Wekre, 1994, p. 39), uma boa meta é ter
habilidade física para executar pelo menos cinco dinâmicas diferentes em toda a
extensão, distribuídas em extremamente suave (pianissimo); suave (piano); trivial
(mezzo forte); elevado (forte) e muito elevado (fortiíssimo). A autora ressalta que o
músico deve estar atento, porque a dinâmica de execução pode sofrer subdivisões e
variar dependendo da posição que se ocupa no naipe, se é o solista ou voz solo, se toca
um contraponto ou apenas executa um acompanhamento.

No repertório brasileiro para trompa e piano em questão, é possível perceber o
quanto os compositores lançaram mão do uso diversificado da dinâmica. Neste âmbito,
compreendemos que uma vez mais estas obras possuem elementos técnicos importantes
para a formação do estudante de trompa.

No segundo movimento Andante Calmo do Concertino para trompa e
orquestra de câmara de José Siqueira, há um bom exemplo do uso da dinâmica em
piano nas regiões média e aguda da trompa.

Exemplo 20 - Siqueira, Concertino, 2º movimento, compassos 4 ao 7.
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As dificuldades de execução deste trecho se concentram na combinação dos
saltos intervalares com a dinâmica suave, requerida em uma região em que a trompa soa
com timbre brilhante. Apesar de formarem uma frase ascendente, os saltos entre as
notas Sol sustenido – Ré sustenido, Dó sustenido – Fá sustenido e Sol sustenido - Si do
primeiro e segundo compassos se tornam um desafio para execução leve, sustentada e
em dinâmica piano.

Semelhante ao Exemplo 20, há o exercício número 5 de Maxime-Alphonse em
seu livro 2, página 3 da sua coleção de métodos que, de acordo com o próprio autor,
exige sustentação sonora da frase através da execução de saltos intervalares,
articulações mistas num andamento lento, dinâmica em piano com ênfase no registro
médio-agudo.

Exemplo 21 - Alphonse, exercício 5, livro 2, p. 3.

Comandar e ter absoluto controle do volume possível do instrumento requer
uma prática constante e consciente do trompista para que não se intimide e se torne um
músico que sempre se apresenta confortavelmente na graduação de mezzo forte. Farkas
cogita que a melhor prática seja exagerar bastante no momento de um exercício de
maneira que o piano seja tocado extremamente leve e o forte com muito volume. Porém
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ressalta que o praticante deve ter em mente que este treino é apenas para efeito de
estudo, para não se tornar um hábito musical ruim (Farkas, 1956, p. 64).

Algumas das obras aqui estudadas, ou parte delas, foram concebidas num
contexto de dinâmica bastante leve. Canto de Outono, de Francisco Braga, é uma peça
muito delicada, com uma melodia caracteristicamente leve. Nela, pode-se perceber a
grande presença de dinâmicas reduzidas, conforme mostra o Exemplo 22.

Exemplo 22 – Braga, Canto de Outono, compassos 43 ao 50.

Este é um trecho do final da obra e que, apesar de estar escrito na região média,
da trompa, pede uma atenção para que a sonoridade se mantenha leve e delicada até o
final, em que o trompista precisa sustentar a nota Fá dos três últimos compassos na
dinâmica pianissimo.

Outra passagem a se ressaltar está presente na Sonatina de Mahle entre os
compassos 134 ao 141. Neste exemplo, a dinâmica pianissimo está inserida num caráter
rítmico, oposto ao exemplo anterior.

Exemplo 23 – Mahle, Sonatina, compassos 134 ao 141.
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O trompista pode-se basear nos conceitos de Farkas para atingir um melhor
resultado nestes trechos, que resume os aspectos importantes a serem lembrados para
produzir um bom pianissimo:

1. Ajuste a abertura do lábio para acomodar o fluxo de ar de modo a produzir vibração
máxima. O ar passará sem vibração através dos lábios quando a abertura é muito
grande. Uma abertura muito pequena, e o fluxo de ar fraco corre perigo de ser
interrompido. 2. Evite pressão contra o bocal. As vibrações delicadas do pianissimo não
devem ser pressionadas. 3. Mantenha a pressão do diafragma constante, mas controle-a
com a laringe para que um fluxo de ar relativamente pequeno saia. Este fluxo de ar,
embora pequeno, é caracterizado pela imensa estabilidade e controle, resultado da
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pressão bem definida sobre o diafragma (Farkas, 1956, p. 64 a 65).

No quarto movimento – West - da Suíte Windows, de Daniel Havens, tem um
exemplo bastante interessante. Logo nos dois primeiros compassos deste movimento, o
compositor escreve uma mudança súbita de dinâmica entre os dois primeiros tempos
dos compassos e os terceiros acompanhados por fermatas. Esta escrita resulta em um
recurso expressivo bastante significativo que soa como um efeito de eco ao ouvinte.

Exemplo 24 - Havens, Suíte Windows, 4º movimento - West, compassos 1 ao 2.
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1. Adjust the lip opening to accommodate the air-stream so it will produce the maximum vibration. The
air will go through the lips without vibration when the opening is too large. Too small an opening, and the
weak air-stream is in danger of being cut off. 2. Avoid mouthpiece pressure. The delicate vibrations of
pianissimo must not be "pressured" out of existence. 3. Keep steady diaphragm pressure, but control it
with the larynx to let out a relatively small stream of air. This air-stream, though tiny, is characterized by
immense steadiness and control, the result of the quite definite pressure on the diaphragm.
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Outro compositor que lança mão do efeito de eco, através da mudança
repentina de dinâmica, é Assis Republicano. Entre os compassos 18 e 19 de seu
Concertino, podemos constatar que não se trata de uma reprodução integral da melodia
e ritmos em uma dinâmica menor, mas de um efeito um pouco mais sofisticado. Há uma
troca de registros através do salto intervalar de oitava entre a nota Ré 3 – prolongado
por duas fermatas - e a nota Ré 4 – início do eco – evidenciado pela inversão dos
valores entre os dois eventos – no primeiro, a nota Ré 3 é prolongada; enquanto que no
segundo, a nota Sol 4 é que recebe a fermata, além de uma mudança brusca de dinâmica
entre o primeiro e o segundo eventos de f para pp.

Exemplo 25 – Republicano, Concertino, 1º movimento, compassos 18 ao 19.

Ainda neste contexto de mudanças súbitas de dinâmica, tem-se uma passagem
de Canto Elegíaco, de J. Octaviano. Neste caso, o recurso expressivo de eco é exato;
porém, além de repentina alteração de dinâmica, faz uso do bouché para também
modificar o timbre do trecho.

Exemplo 26 – Octaviano, Canto Elegíaco, compassos 42 ao 51.
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Wendell Rider (Rider, 2006, p. 62) dedica uma parte de seu método sobre o
assunto. Muitos são os exercícios por ele propostos, porém o terceiro exercício da
página 63 é bastante similar ao material técnico musical composto por Havens,
conforme mostra o Exemplo 27 abaixo. Rider sugere, para a execução do exercício, que
o músico não interrompa a vibração e faça uma mudança instantânea para a próxima
dinâmica e sempre mantenha o fluxo de ar.

Exemplo 27 – Rider, exercício 3, p. 63.

Num âmbito um pouco diferente, Assis Republicano em seu Concertino para
trompa, já citado anteriormente, inclui uma frase bastante expressiva que contempla
uma grande variedade de dinâmicas através de crescendos e decrescendos. Neste trecho
(Exemplo 28), o trompista deve se preparar para manter o fluxo de ar contínuo para que
a intenção e as nuances da frase não sejam desfeitas, além de manter o controle do ar
para executar com eficiência as variações de dinâmica requeridas pelo compositor.

Exemplo 28 – Republicano, Concertino, 1º movimento, compassos 40 ao 46.
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Ernst Mahle também optou por utilizar as várias possibilidades de dinâmica do
instrumento. Sonatina tem natureza essencialmente rítmica e conta com a grande
variedade de dinâmica indicada pelo compositor como o principal recurso expressivo de
toda obra, conforme mostra o Exemplo 29.

Exemplo 29 – Mahle, Sonatina, compassos 73 ao 80.

Neste contexto, verifica-se que, na coleção de exercícios destinados ao
desenvolvimento e expansão da dinâmica em performance de Rider, há um exercício
que corresponde ao trecho da obra de Mahle, destacado acima. O modelo de estudo de
Rider prevê variações e adaptações da mesma ideia para que o aluno possa praticar de
acordo com sua necessidade.

Exemplo 30 – Rider, exercício 2, p. 62.

O autor sugere que o exercício seja transposto para toda a extensão do
instrumento, mudando a articulação para legato e/ou adicionando acentos, inclusive
mudando a altura das notas de maneira que o exercício pareça uma melodia, ou uma
frase musical. Ressalta a importância de um treinamento auditivo específico para
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sonoridade e orienta que, durante a prática do exercício exposto no Exemplo 30, o
trompista ouça cuidadosamente a qualidade sonora que está sendo produzida e cuide
para manter a afinação sem oscilações.

No outro extremo da graduação de dinâmica, está o fortissimo. Para Farkas, o
segredo do fortissimo está em relaxar os lábios de modo que este relaxamento permita a
formação de uma grande abertura labial para a passagem das grandes quantidades de ar
necessárias, além de apoiar o diafragma54 com intensidade para dar a força necessária ao
fluxo de ar (Farkas, 1956, p. 65). Na opinião de Froyds Ree Wekre, os propósitos da
prática do fortissimo são ganhar força, resistência, precisão, desenvolver habilidade para
tocar forte, desenvolver o apoio abdominal e explosão da ação do lábio (preparando o
ataque mentalmente), (Wekre, 1994, p. 22). Sua recomendação de exercício está exposta
pelo Exemplo 31.

Exemplo 31 – Wekre, exercício para dinâmica forte, p. 22.

Káthia Bonna fez uso de grande contraste de dinâmica. Os compassos 9 ao 12
de Imagens exemplificam como sua escrita se insere no conceito de Farkas e na
concepção de estudo de Wekre.

54

Idem nota de rodapé 22.
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Exemplo 32 – Bonna, Imagens, compassos 9 ao 12.

Apesar de o trecho estar inserido numa seção com a concepção de recitativo e
existir a indicação de se tocar com a campana direcionada às cordas do piano com o
pedal abaixado para que ocorra um efeito sonoro de prolongamento do som, há a
necessidade de precisão dos ataques e fidelidade na reprodução da dinâmica para que o
objetivo do efeito soe satisfatoriamente.

Espaços Sonoros, de Guerra-Peixe, também traz um fragmento com dinâmica
em fortissimo conforme mostra o Exemplo 33.

Exemplo 33 – Guerra-Peixe, Espaços Sonoros, 2º movimento – Dinâmico, compassos 24 ao 28.

Neste excerto, também há efeitos sonoros como frullato e glissando
simultaneamente escritos, o que exige habilidade para combinar todos os elementos e
preparo físico suficiente para a realização da passagem.
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2.4. Efeitos Sonoros

Os efeitos sonoros são elementos que não estão diretamente ligados à técnica
básica da trompa, mas merecem ser abordados, porque são aspectos eventualmente
inseridos pelos compositores em obras do repertório destinado à trompa. É importante
que o trompista seja bem orientado a respeito da execução desses efeitos para que uma
interpretação errônea não comprometa sua performance. Muitos são os possíveis efeitos
sonoros produzidos pela trompa, porém aqui trataremos apenas daqueles empregados
pelos compositores brasileiros no repertório em questão.

2.4.1 Uso da Surdina

Há diferentes tipos de surdina para trompa, cada uma deles para uma finalidade
diferente. Há surdinas para estudo, surdina para efeito bouché, mas a surdina a qual nos
referimos aqui é a surdina de formato cônico feita de metal, madeira ou fibra
frequentemente usada com o objetivo de abafar a sonoridade. Este tipo de surdina não
altera demasiadamente o timbre do instrumento, portanto o resultado de seu uso está
mais ligado ao volume sonoro. No entanto, o timbre e afinação podem sofrer pequenas
alterações dependendo do material empregado e das poucas modificações de formato
que podem variar de fabricante para fabricante. Atualmente, as surdinas possuem uma
alavanca dentro de sua estrutura que ajuda na correção de afinação.

Não existem exercícios ou estudos específicos para se tocar com surdina, mas
na literatura selecionada para esta pesquisa, alguns autores comentam sua própria
experiência como trompistas a respeito deste assunto. Wendell Rider (Rider, 2006, p.
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171) comenta que possui várias surdinas que produzem sons ligeiramente diferentes, o
que o permite escolher determinada surdina para diferentes situações musicais ou obras.
Para ele, o ideal é investir num bom material que produza uma sonoridade bonita e com
boa afinação geral em todos os registros do instrumento.

Farkas (Farkas, 1956, p. 78) chama a nossa atenção para os equívocos que
ocorrem quando falamos a respeito de surdinas de trompa. É comum as pessoas
confundirem a indicação de surdina com a de bouché. Por considerar um erro grave,
Farkas destaca expressões em vários idiomas para ambos os efeitos e esclarece que
surdina pode ser indicada pelas palavras muted (inglês), mit dämpfer ou gedämpft
(alemão), avec sourdine (francês) e con sordino (italiano). Em português, usamos a
palavra surdina.

Alguns compositores brasileiros utilizaram em suas composições para trompa
esse efeito de som “abafado”. Guerra-Peixe pede o uso da surdina logo nos seis
primeiros compassos do primeiro movimento – Estático – de Espaços Sonoros. É
bastante interessante a atmosfera sonora misteriosa criada pelo compositor através do
uso da surdina numa frase escrita na região média da trompa, em conjunto com a
dinâmica e indicações expressivas como o poco ritardando.

Exemplo 34 – Guerra-Peixe, Espaços Sonoros, 1º movimento – Estático, compassos 1 ao 6.
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O próximo exemplo é extraído do primeiro movimento – North - da Suíte
Windows, de Daniel Havens. Neste exemplo, fica bastante clara a diferença entre o
efeito de surdina e de bouché, uma vez que o compositor explora os dois efeitos num
mesmo trecho da composição.

Exemplo 35 – Havens, Suite Windows, 1º movimento – North, compassos 2 ao 8.

José Siqueira também recorre à surdina no segundo movimento de seu
Concertino para trompa e orquestra de câmara. Neste caso, o efeito sonoro com
surdina é bastante significativo, porque ele é requerido por Siqueira somente a partir do
compasso 30, no qual temos a reexposição da melodia inicial (compassos 1 ao 14)
transposta em um intervalo de quarta até o final do movimento, sugerindo ao ouvinte
uma lembrança do início da peça.

Exemplo 36 – Siqueira, Concertino, 2º movimento, compassos 30 ao 33.

A partir do compasso 31 do Concertino para trompa, de Assis Republicano,
também constata-se o pedido do compositor para que o intérprete use a surdina até o
final desta seção. Nota-se que este recurso sonoro proporciona ao trecho um caráter
introspectivo e melancólico.

73

Exemplo 37 – Repulicano, Concertino, 1º movimento, compassos 31 ao 34.

2.4.2 Bouché

O efeito bouché é uma consequência da descoberta da técnica de mão, entre
1750 e 1760, atribuída ao trompista Anton Joseph Hampel (1710 – 1771), a qual
permitia, na época, que as trompas naturais tocassem cromaticamente. Essa foi uma das
inovações mais importantes da história da trompa, pois impulsionou o nascimento do
repertório composto por Mozart até Weber para trompa. Hampel nasceu em Praga, mas
trabalhou em Dresden como construtor de instrumentos e professor de seu instrumento.
A técnica de mão, utilizada até hoje pelos trompistas que se dedicam à prática da trompa
natural, consiste em posicionar a mão direita de modo a provocar o fechamento do
pavilhão em diferentes níveis. Dependendo da abertura e do posicionamento da mão do
músico na campana, uma altura de nota pode ser produzida. A consequência desta
obstrução total da abertura da campana da trompa resultou num timbre metálico, o
bouché.

Como já mencionado anteriormente, há uma confusão a respeito da
nomenclatura usada para indicar este efeito, portanto o bouché pode ser representado
pelo símbolo (+), colocado acima ou abaixo das notas na partitura até o momento em
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que se encerre através da presença do símbolo representativo (º), localizado acima da
nota. Pode ser identificado através de expressões como stopped (inglês), gestopft
(alemão), bouché (francês) e chiuso (italiano). Como não temos uma palavra específica
em português para determiná-lo, usamos a mesma expressão que os franceses - bouché.

Há muitas teorias sobre o que ocorre na execução deste efeito. É um consenso
geral que, ao obstruir a passagem de som, a tubulação da trompa é reduzida causando
uma diferença sonora de execução de meio tom. Logo, percebe-se que qualquer objeto
posicionado na campana provocará alteração no timbre e qualidade do som e,
consequentemente, de afinação. Resumidamente, quando usamos esse efeito, ocorre
uma alteração de meio tom acima daquilo que estamos tocando, ou seja, se estamos
sustentando um Dó 3 e desejamos tocar esta mesma nota com bouché, quando
posicionamos corretamente nossa mão na campana obstruindo sua abertura, esta nota
soará automaticamente um Dó sustenido 3. Portanto, é necessário que, no momento da
execução, o trompista transporte o trecho musical indicado em bouché em meio tom
abaixo, para que soe realmente as notas que foram escritas pelo compositor. Todas
essas variações provocam desajustes na afinação; sendo, por vezes, necessário pesquisar
posições alternativas para determinadas notas.

Obviamente, este efeito pode ser obtido através de uma surdina específica, a
surdina bouché, que proporciona maior facilidade e segurança de execução
especialmente das notas do registro grave. Porém, há passagens muito rápidas do
repertório orquestral, assim como do solo em que a surdina perde utilidade por não
haver tempo suficiente para colocá-la e retirá-la do instrumento no momento adequado.
Por isso, alguns professores aconselham seus alunos a dedicarem uma parte de seu
estudo ao aperfeiçoamento do efeito bouché executado com a mão. Este é o caso dos
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três exemplos colhidos das obras brasileiras estudadas. Em nenhum dos fragmentos, é
possível utilizar uma surdina, pois não há pausas escritas antes e/ou depois dos trechos
para que o equipamento seja colocado e/ou retirado.

Na qualidade de trompista, Daniel Havens conhece muito bem os recursos
técnicos musicais do instrumento. Em sua composição, faz uso do efeito sonoro de
bouché como recurso expressivo em vários momentos, um deles pode ser mostrado pelo
Exemplo 38.

Exemplo 38 – Havens, Suite Windows, 1º movimento – North, compassos 18 ao 20.

No Exemplo 38, pode-se perceber o quanto o efeito de bouché acrescentou
expressividade à frase. O recurso está estrategicamente posicionado no compasso 20,
quando o desenho melódico é repetido uma oitava acima do escrito no compasso 18,
causando uma surpresa sonora pela mudança de timbre, incrementada pela presença de
um crescendo.

Na coleção de livros de Maxime–Alphonse é possível encontrarmos exercícios
direcionados à prática do bouché. No livro 3, o exercício de número 27 é bastante
similar ao contexto apresentado pelo exemplo de Havens.
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Exemplo 39 – Alphonse, livro 3, p. 16, exercício 27, compassos 1 ao 9.

Octaviano também explorou este recurso de mudança de timbre. Abaixo
verificamos que além desta alteração, há também uma mudança de dinâmica sugerindo
um interessante efeito de eco.

Exemplo 40 – Octaviano, Canto Elegíaco, compassos 42 ao 51.

Assim como em Octaviano, há um trecho no terceiro movimento do
Concertino, de José Siqueira, em que o efeito de bouché se soma ao efeito de eco. A
diferença deste trecho para o de Octaviano é que Siqueira optou pelo efeito de eco
transposto em uma oitava abaixo.
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Exemplo 41 – Siqueira, Concertino, 3º movimento, compassos 66 ao 69.

Na opinião de Froyds Ree Wekre, é de grande utilidade reservar um tempo de
estudo para praticar o bouché, pois tocar bouché é fisicamente diferente, requer mais
esforço físico. Ela afirma que, dessa maneira, a qualidade do timbre e a afinação
melhorarão bastante, os músculos faciais e os lábios adquirirão um treinamento efetivo,
além de ser um eficiente exercício para respiração à medida que se inala e exala grandes
quantidades de ar. Sua sugestão de exercício é exposta pelo Exemplo 42.

Exemplo 42 – Wekre, exercício para bouché, p. 23.

Bastante interessante é a maneira escolhida por Assis Republicano para utilizar
o efeito sonoro de bouché. Sua obra Concertino para trompa é muito significativa para
o repertório brasileiro de trompa por sua grandiosidade e virtuosidade musicais. Dentro
de sua estrutura em três seções, há uma cadência escrita pelo próprio compositor na qual
localizamos o uso deste recurso.
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Exemplo 43 – Republicano, Concertino, 2º movimento, cadenza, compassos 102 ao 104.

Neste trecho, Republicano reproduz, através do bouché, uma frase musical que
ilustra exatamente como a técnica de mão era usada pelos trompistas no século XVIII.
Neste momento, o músico visita o universo da trompa natural e tem a oportunidade de
experimentar parcialmente a sensação do instrumentista da época.

2.4.3 Trillos
O trillo é apenas um movimento rápido entre duas notas55. Na trompa,
podemos realizar dois tipos de trillos: o labial, utilizado frequentemente entre notas com
distância de um tom; o realizado, através do auxílio das válvulas – comumente
empregado em trillos de meio tom. É senso comum que o trillo labial produz um efeito
sonoro muito superior ao trillo de um tom realizado com a ajuda da válvula, portanto o
mais comum é que o trompista escolha tocar um trillo de um tom por meio do trillo
labial e utilize a válvula apenas para a os trillos de meio tom, devido ao pequeno
intervalo entre as notas. O principio do trillo labial é o movimento de ida e volta entre
duas notas separadas pela distância de um tom e o grande desafio de sua execução não é
apenas aumentar a velocidade deste movimento, como também controlá-lo. Já o trillo

55

Barry Tuckwell, Playing the Horn, Oxford University Press, Inglaterra, 1978, p. 17.
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feito através das válvulas é um efeito que pode ser produzido facilmente, porém a
dificuldade se concentra em controlar a velocidade dos dedos, que tende a ser maior que
a dos lábios. A grande questão quando falamos a respeito de trillos é uniformizar a
velocidade das duas formas de execução.

Para alguns trompistas, os trillos são um problema sério enquanto que outros
encontram menos dificuldade para tocá-los. A verdade é que não há formula secreta
para produzi-los, apenas a necessidade de entender seu princípio e aprimorar sua
prática. É importante lembrar que os trillos labiais não são produzidos apenas pelo
movimento dos lábios, o trabalho feito pelos músculos da face e pelo fluxo de ar varia
de acordo com a dinâmica, o registro e duração, por isso seu estudo deve considerar
todas essas variáveis.

Phillip Farkas comenta em seu livro que muitos estudantes demonstram dúvida
em relação à natureza do trillos, por isso relembra a regra:

Um trillo é sempre feito a partir da nota escrita com a nota seguinte ascendente, na
tonalidade em que se está tocando. Assim, se na tonalidade não há sustenidos ou bemóis
(Dó) e um trillo é indicado na nota escrita Mi, o trillo será de meio tom porque a nota
acima de Mi é Fá natural. Se a tonalidade tem um ou mais sustenidos, o trillo na nota
Mi seria um trillo de um tom porque a próxima nota nesta escala diatônica é Fá#. Às
vezes um pequeno sinal de acidente aparece acima do sinal de trillo, caso que indica
como a nota superior deve ser tocada. Mas quando este sinal não é visto, o trillo deve
56
ser tocado de acordo com a escala diatônica (Farkas, 1956, p. 76).

56

A trill is always made from the written note to the next note above in the key which is being played.
Thus, if the signature is no sharps or flats (key of C) and a trill is indicate on the written E, it will be a
half-tone trill because the note above E is F natural. If the signature contained one or more sharps, the trill
on E would be a whole-tone trill because the next note is diatonic scale is F sharp. Sometimes a little
accidental sign appears above the trill sign, in which case it indicates how the upper note is to be played.
But when this sign is not seen, the trill should remain in the diatonic scale being played.
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Na concepção de Farkas (1956, p. 76), os trillos labiais não são assimilados de
uma hora para outra e o processo de aprendizado pode ser longo, mesmo para os
trompistas mais talentosos que devem estar preparados para estudar durante meses antes
de conseguir algum resultado satisfatório. Para este autor, o estudo dos trillos está
diretamente ligado à prática da flexibilidade e, por essa razão, exercitar o trillo labial
dará à embocadura uma margem extra de flexibilidade, não obtida de outra maneira.
Sugere que o músico inicie sua prática em uma nota do registro médio particularmente
fácil para tocar uma ligadura ascendente de um tom em dinâmica piano. Farkas
aconselha a utilização de um espelho com a intenção de verificar se os movimentos dos
lábios e da face estão muito exagerados e que não se pratique por um longo período
todos os dias, mas entre cinco a dez minutos, visando melhores resultados a longo
prazo. Suas sugestões de exercícios são semelhantes aos exercícios sugeridos por
Wekre. Froyds Ree Wekre (Wekre, 1994, p. 17 e 18) concorda ser positivo praticar
trillos todos os dias e afirma que isto permite que os músculos faciais fiquem mais
fortes e sejam capazes de reagir rapidamente ao movimento. Sua recomendação é deixar
o lábio superior livre, com mínima pressão para vibrar e mudar as notas facilmente, e
experimentar inserir crescendos e diminuendos durante o estudo para que o trompista
sinta a diferença de execução entre forte e piano. Este autor sugere, ainda, que o aluno
tente também os exercícios que começam com movimentos mais rápidos, a fim de
praticar a ação rápida do lábio antes de se sentir cansado e com pouco ar.
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Exemplo 44 – Wekre, exercício para trillos, p. 18.

Dentre as obras estudadas, Canto de Outono de Francisco Braga e Concertino
para trompa de Duda apresentam trillos em contextos bastante interessantes. O
Exemplo 45 nos mostra o trecho de Braga.

Exemplo 45 – Braga, Canto de Outono, compassos 28 ao 32.

Neste exemplo, tem-se claramente dois trillos de um tom (Sol-Lá do compasso
28 e Ré-Mi do compasso 30) e um trillo de semitom (Si natural - Dó compasso 29). E,
ao invés da terminação trivial, o compositor optou por adornar ainda mais o efeito
colocando um grupeto para finalizar cada trillo. Este trecho merece muita atenção do
intérprete, porque além de ter que executar os trillos de maneira similar, ele deve manter
o interesse da frase e seu caráter leve, sem interromper o fluxo de ar até o compasso 32,
pois a presença dos grupetos numa proposta rítmica repetitiva pode dificultar a
interpretação e levar a um resultado sonoro fragmentado.
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Inserido no contexto abordado na música de Braga, há alguns exercícios do
professor Wendell Rider. Na sua concepção, deve-se sentir a sensação de deslizar entre
as notas, percebendo que os lábios se posicionam um pouco mais perto que o normal
sem nos preocuparmos com a velocidade; pois, inicialmente, o importante é manter o
ritmo sob controle. Rider ressalta que, à medida que a técnica vai se desenvolvendo, o
trillo responde naturalmente numa velocidade maior.

Exemplo 46 – Rider, exercício T4 para trillo, p. 143.

Como mencionado anteriormente, outro compositor que fez uso dos efeitos
sonoros como o trillo foi José Ursicino da Silva – Duda. O Exemplo 47 ilustra o trecho
extraído de seu Concertino para trompa.

Exemplo 47 – Duda, Concertino, 3º movimento – Frevo, compassos 52 ao 60.
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Aqui vemos uma sequência melódica (Ré, Mi bemol, Mi, Fá sustenido)
ornamentada por trillos. Dentre os quatro, temos três trillos de meio-tom (Ré, Mi e Fá
sustenido) e um de tom inteiro (Mi bemol). Além de uniformizar sonoramente os
efeitos, o intérprete deve se preocupar também em promover fluidez na execução desta
sequência melódica, tomando o cuidado para que não soem pausas entre as notas por
causa de dificuldades de execução. A frase deve soar tão fluida e direcionada como
quando executada - para efeitos de estudo - sem a presença dos trillos.

Maxime-Alphonse também dedicou um estudo de seu livro três ao
aperfeiçoamento da execução dos trillos. É um estudo com características mais
melódicas, diferente dos exercícios já propostos aqui, e nele há uma passagem bastante
semelhante à escrita por Duda em seu Concertino. Suas recomendações são: tocar muito
lento e reproduzir o valor total e exato de cada trillo, tomando cuidado para não acelerar
nas terminações.

Exemplo 48 – Alphonse, livro 3, exercício 10, p. 6.
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Depois que o aluno compreende o procedimento e executa os trillos com
eficiência, a prática do exercício proposto por Maxime-Alphonse se faz muito
importante; pois, por não ser de natureza técnica, ele reproduz situações musicais
parecidas com as quais o aluno irá se deparar durante sua trajetória como instrumentista.

2.4.4 Glissando

O glissando é um efeito sonoro caracterizado pelo movimento suave entre duas
notas ligadas que mostra sonoramente todas as notas contidas nesta distância. O
glissando é bastante associado ao trombone, porque é o instrumento que naturalmente
executa este efeito através do deslizar da vara e também é muito empregado em
composições do repertório de música popular por intérpretes e compositores.

Wendell Rider é o autor que trata deste assunto com mais profundidade dentre
os selecionados nesta pesquisa. Rider relata que, quando era um estudante, percebeu que
conseguia atingir as notas agudas com maior facilidade se empregasse o glissando entre
os intervalos. Observou também que, através do glissando, o processo ocorria sem
pressão excessiva e com naturalidade. A partir desta experiência, considera que praticar
exercícios utilizando o glissando é um dos princípios essenciais para se tocar bem, pois
seu uso impede que o trompista use pressão e tensão demasiada na execução de grandes
saltos. Afirma que esta prática ensina o músico a fazer pequenos movimentos labiais no
registro agudo ao invés de pressão, assim como ajustes menos brutos no registro grave.
Sugere que o músico deve praticar inicialmente no bocal, tentando manter a mesma
qualidade sonora no movimento ascendente ou descendente (Rider, 2006, p.51). Abaixo
verificaremos um exemplo de exercício por ele sugerido em seu método:
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Exemplo 49 – Rider, exercício G2 para glissando, p. 157.

No repertório estudado, têm-se três exemplos de uso do glissando. Dois deles
estão presentes na composição de Duda, Concertino para trompa, no primeiro
movimento – Côco - e no segundo movimento – Bolero.

Exemplo 50 – Duda, Concertino, 1º movimento – Côco, compassos 14 e 22.

Exemplo 51 – Duda, Concertino, 2º movimento – Bolero, compassos 30 ao 32.

Observando os dois exemplos, nota-se que o glissando torna a distância entre
os intervalos de oitava (Sol – Sol) do Exemplo 50 e de quarta (Ré – Sol) do Exemplo 51
menor; facilitando, dessa maneira, suas execuções. Porém, pode-se perceber claramente
que o compositor Duda, extremamente ligado ao universo da música popular, utiliza
este efeito como um adorno musical para encerrar ambos os movimentos.
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O Exemplo 52 apresenta um fragmento do segundo movimento – Dinâmico –
da obra Espaços Sonoros de Guerra-Peixe.

Exemplo 52 – Guerra-Peixe, Espaços Sonoros, 2º movimento – Dinâmico, compassos 24 ao 28.

Neste trecho, além de uma seqüência de glissandos com intervalos de quinta, o
compositor solicita ao intérprete a execução de outro efeito em conjunto, o frulatto.
Como nos exemplos anteriores, a presença do glissando ajuda a realização dos
intervalos de quinta (Dó-Sol, Dó-Sol, Ré-Lá), porém o frulatto pode ser um elemento
que agrega dificuldade para alguns trompistas. Do compasso 25 ao 26, o frullato é um
elemento surpresa, já que há a repetição da célula musical. No compasso seguinte, esta
célula se repete ritmicamente, porém, com diferença de intervalo de um tom,
acompanhada por um crescendo de dinâmica junto ao frulatto, gerando movimento e
criando uma expectativa de conclusão para o trecho.

Não se pretende tratar do frulatto em detalhes, porque há apenas essa
ocorrência e a literatura selecionada não contempla o assunto. Portanto, apenas se
fornecem pequenas informações. O frullato é um efeito aplicado com muita frequência
por compositores contemporâneos e pode ser produzido através do dobramento da
língua em direção ao céu da boca, emitindo a pronúncia sonora ‘rrrrrrrrr’. Para os que
encontrarem dificuldade nesta execução, é possível substituí-la, tentando produzir essa
mesma pronúncia ‘rrrrrr’ com a garganta.
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2.4.5 Vibração das cordas do piano por simpatia ao som da trompa

Um efeito sonoro bastante interessante pode ser notado na obra Imagens, de
Kathia Bonna, que é a utilização do efeito de vibração das cordas do piano por simpatia
ao som da trompa – o trompista toca em direção às cordas do piano que se encontra com
o tampo aberto e o pedal abaixado. O resultado deste efeito é uma grande massa de sons
e timbres soando simultaneamente à série harmônica referente a cada uma das notas
tocadas pelo trompista. A peça, que é estruturada em três partes – Calmo, Movido e
Cantabile e Tempo I –, conta com a presença deste recurso sonoro durante toda a
primeira seção – Calmo - e a última - Tempo I. Nenhuma outra obra do repertório
brasileiro para trompa e piano explora esse tipo de efeito sonoro. Em entrevista com a
compositora, descobriu-se que a ideia de inserir este efeito surgiu quando ela assistiu a
um recital programado por uma edição do Simpósio Internacional da International Horn
Society e, durante a apresentação, ouviu este efeito em uma obra do programa, da qual
não se lembra o nome. Verifica-se como este efeito é notado pela compositora no
Exemplo 53.

Exemplo 53 – Bonna, Imagens, compassos 5 ao 8.

É importante ressaltar que dentro desta proposta de efeito sonoro, Bonna insere
outros recursos, como a mudança de timbre indicada pelo bouché do compasso 7, além
das várias mudanças de dinâmica.
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Este efeito sonoro não é abordado nos métodos da literatura escolhida, mas
acredita-se ser relevante incluí-lo neste trabalho; porque, para uma boa execução, o
trompista deve se preocupar com o volume de som que resulta da execução, com o
tempo de reverberação e espaço de inserção entre uma frase e outra – questões de
estudo relevantes para a construção de interpretação para obras que apresentam esta
característica.
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CAPÍTULO 3 – ARTICULAÇÃO

Assim como em outros instrumentos, há dois tipos básicos de articulação
possíveis na trompa – a articulação ligada e a separada. A articulação ligada – também
pode ser conhecida pela palavra italiana legato - é indicada por um símbolo denominado
ligadura, que nada mais é que uma linha arqueada posicionada acima ou abaixo de duas
ou mais notas, conectando-as. A articulação separada, oposta à ligada, caracteriza-se por
notas não marcadas por sinais, de execução separada. Esses dois tipos fundamentais de
articulação sofrem desdobramentos, produzindo uma grande variedade de efeitos
musicalmente aplicáveis. Do ponto de vista didático, quanto mais cedo o aluno
desenvolver a habilidade de tocar as várias gradações de articulação, menos problemas
ele terá no seu futuro profissional. A seguir, verificaremos as escolhas de articulação
utilizadas pelos compositores brasileiros e suas implicações no estudo da trompa.

3.1 Legato

Uma das características mais idiomáticas da trompa é produzir um excelente
legato. Aprendemos que a respiração é o fator de apoio mais importante para se tocar
ligaduras, pois é a coluna de ar que controla a maior parte da vibração de nossos lábios.
Portanto, o segredo de uma boa frase com articulação ligada é manter a vibração dos
lábios constante e controlada entre as notas da ligadura. Mas tocar uma grande frase
ligada sem a interrupção momentânea do som e equilíbrio entre respiração, ajustes de
dinâmica e notas em registros diferentes não é uma tarefa simples. Grande parte da
literatura da trompa é formada por obras que exigem um legato bem executado e, por
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isso, é aconselhado que o estudante se empenhe em aprimorar esse tipo de articulação.
No repertório brasileiro estudado não é diferente, há muitas passagens escritas com esta
articulação.
No primeiro movimento – Estático – da obra Espaços Sonoros, de GuerraPeixe, há um trecho em que o compositor explora o legato no registro médio-agudo.

Exemplo 54 – Guerra-Peixe, Espaços Sonoros, 1º movimento – Estático, compassos 8 ao 17.

Neste trecho, o compositor propõe frases longas e sustentadas num andamento
lento. As frases são construídas por intermédio de saltos intervalares de quarta, quinta e
terça e através da variação de dinâmica partindo do mf. A grande dificuldade é não
interromper o fluxo de ar entre as notas para que sejam sustentadas até o final e o trecho
completo não soe fragmentado, mas como uma única grande frase.

Na opinião de Farkas, uma das características mais bonitas da trompa é sua
habilidade de cantar e tocar um legato bem controlado, fatores importantes para
qualquer instrumento de metal (Farkas, 1956, p. 46). Na sua concepção, é importante
que o aluno se conscientize de que executar um bom legato requer um fluxo de ar
constante e contínuo entre as notas. Revela que, em passagens lentas como as do
exemplo de Guerra-Peixe, a língua, usada em conjunto com os lábios, fornece uma
ajuda pontual para a execução através da vocalização das notas envolvidas na ligadura –
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se a ligadura é ascendente, a língua deve se posicionar em forma de “oo” para a
primeira nota e “ii” para o restante, e, quando a ligadura for descendente, a ordem se
inverte e utilizamos “ii – oo” diminuindo a pressão do fluxo de ar e estabelecendo
delicadamente a nota mais grave. Salienta que, quando há troca de válvulas, o trompista
deve sincronizar perfeitamente o movimento dos dedos com a ação do lábio, pois um
movimento desordenado compromete o resultado sonoro. Sugere um exercício para o
aperfeiçoamento do legato, que tem por objetivo manter a vibração dos lábios e o
constante fluxo de ar entre as notas, recomendando a transposição para trompa em Mi,
Mi bemol, Ré e Ré bemol.

Exemplo 55 – Farkas, exercício para legato, p. 47.

Daniel Havens é outro compositor que faz uso de articulações em legato em
várias partes de sua Suíte Windows. Este exemplo é retirado do quarto movimento desta
peça – West.

Exemplo 56 – Havens, Suíte Windows, 4º movimento – West, compassos 68 ao 73.
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O exemplo acima é um fragmento de um extenso trecho com mais de trinta
compassos em que temos a evidente presença do legato, no qual o compositor propõe ao
intérprete o desafio de uma execução leve em dinâmica p na região médio-aguda do
instrumento.

Na opinião de Wendell Rider, o desenvolvimento de um bom legato passa pelo
estudo de notas longas que faz o trompista se concentrar no fluxo de ar e na vibração
consistente dos lábios. Para os vários exercícios de sua coleção, Rider recomenda que o
aluno sempre toque com um som pleno e ressonante, tente diminuir a pressão existente
entre o bocal e o lábio e sentir constantemente o fluxo de ar, pois o mais importante é
exatamente manter a vibração e o fluxo de ar entre as notas ligadas. As ligaduras devem
ser lisas e consistentes em qualquer dinâmica. O autor sugere que se comece a praticar
com exercícios que contenham notas de maior valor. Porém o exposto no Exemplo 57,
apesar da dinâmica diferente, pode ser relacionado ao contexto do trecho composto por
Havens, mostrado no Exemplo 56.

Exemplo 57 – Rider, exercício LT36, p. 81.

Logo nos cinco compassos iniciais do Concertino para trompa e orquestra de
câmara, de José Siqueira, há a exposição da melodia principal deste movimento. Esta
melodia se caracteriza pela grande quantidade de saltos presentes e pelo emprego da
ligadura entre apenas duas ou três notas conforme mostra o Exemplo 58.
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Exemplo 58 – Siqueira, Concertino, 1º movimento, compassos 1 ao 5.

Semelhante a este exemplo, há a proposta de exercício de Maxime-Alphonse,
que alia a prática da articulação ligada e a presença de saltos na melodia. Alphonse
indica que as ligaduras devem ser bastante sustentadas e os saltos devem exibir clareza.

Exemplo 59 – Alphonse, livro 3, exercício 14, p. 8.

Assis Republicano também se interessou pela utilização do legato em seu
Concertino. Em vários momentos desta obra, encontramos o uso desta articulação. O
trecho extraído para análise contém uma melodia simples, escrita numa região com boa
resposta sonora para trompa, porém a maior dificuldade desta passagem é executá-la de
maneira leve e cantabile como pede o compositor, sem fragmentá-la, sem interrupção
do fluxo de ar de compasso a compasso, conforme estão localizadas as ligaduras.
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Exemplo 60 – Republicano, Concertino, 2º movimento, compassos 77 ao 81.

Para Reynolds, executar uma ligadura é uma mistura complexa e sutil do fluxo
de ar, ajustes de embocadura e memória de como sentimos e como cada nota soa para
nós (Reynolds, 1997, p. 41). Para este autor, a língua é um elemento importante no
legato; pois, além de iniciar a primeira nota, ela deve ser usada durante a execução da
ligadura da mesma forma como um violinista, comparativamente, muda a direção do
arco, sem alterar a fluência do som.

Exemplo 61 – Reynolds, exercício 1-14, p. 41.

Para este estudo sugere as seguintes instruções:

1. Ouça as alturas. 2. Toque cada nota separadamente. 3. Compare a sensação em cada
nota. 4. Cante a primeira nota enquanto ouve a segunda. 5. Toque a primeira nota
enquanto escuta a segunda. 6. Articule ambas as notas com separação. 7. Articule ambas
as notas com uma ligeira separação. 8. Conecte as notas com um sólido portato. 9.
Conecte as notas com um leve portato. 10. Conecte as notas com o ar. (Reynolds, 1997,
p. 42). 57

57

1. Hear the pitches. 2. Play each pitch separately. 3. Compare how the pitches feel. 4. Sing the first
pitch while hearing the next pitch. 5. Play the first pitch while hearing the next pitch. 6. Tongue both
notes with a separation. 7. Tongue both notes with a slight separation. 8. Connect the notes with a solid
but legato tongue. 9. Connect the two notes with a light legato tongue. 10. Connect the two notes with air.
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O autor também chama atenção para o fato de compositores como Richard
Strauss escreverem ligaduras entre intervalos pequenos como em seu segundo concerto
para trompa. Dentro deste contexto, Reynolds sugere a prática do exercício acima
através de uma repetição reflexiva e auto-observadora do estudante sobre aquilo que ele
está tocando.

3.2 Portato

Muitos autores consideram o portato uma derivação da articulação legato por
ser utilizado, na maioria das vezes, em passagens de caráter e estilo melódicos.
Geralmente é sinalizado na partitura com um ponto (....) acima ou abaixo das notas
envolvidas por uma ligadura. Observando o repertório tradicional e o brasileiro,
incluindo a formação orquestral, percebemos que o portato é particularmente usado em
trechos que combinam o legato e a articulação separada como, por exemplo, o solo de
primeira trompa do Andante sostenuto, da primeira sinfonia de Brahms, ou o famoso
solo da quinta sinfonia de Tchaikovsky. Farkas recomenda: “Considere esses famosos
solos e imagine o quanto a linha melódica soará “quebrada”, ao menos que as notas
articuladas estejam conectadas e absolutamente não ocorra espaços entre as notas,
exceto onde houver respirações marcadas” (Farkas, 1956, p. 48).

Dentre as peças do repertório brasileiro em estudo, Canto de Outono de
Francisco Braga, de caráter essencialmente melódico, exibe muitos trechos em portato,
como o selecionado e exposto pelo Exemplo 62.
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Exemplo 62 – Braga, Canto de Outono, compassos 16 ao 20.

Neste exemplo, notamos que o compositor não coloca nenhum tipo específico
de articulação nas notas destacadas; porém, ao executar o trecho, percebe-se que o
portato é a articulação que melhor se enquadra, promovendo clareza à melodia e
intensificando seu caráter lírico e leve.

Farkas (Farkas, 1956, p. 48) sugere que, num fragmento como o extraído da
obra de Braga com várias notas separadas, o trompista mantenha a pressão do ar
contínua para que o som de cada nota se sustente até o início da nota seguinte. Ressalta
que a língua não deve ficar no caminho do fluxo de ar por mais tempo que o necessário
para se produzir o ataque, que por sua vez deve ser muito leve. Em resumo, as medidas
necessárias para aperfeiçoar o portato, de acordo com Farkas, são:

1. Manter o fluxo de ar em movimento, apesar das interrupções da língua. 2. Coloque a
língua para cada nota no momento necessário, não antes, e de uma forma leve e
delicada. O ataque deve ocorrer imediatamente após língua se posicionar, resultando em
uma espécie de estalo da língua. 3. A saída da língua, chamada de “ataque”, deve
articular com “dôo” ou “dii” para que se obtenha um real efeito de legato. Isso é muito
importante. (Farkas, 1956, p. 48) 58

58

1. Keep the air stream moving in spite of interruptions of the tongue. 2. Place the tongue for each note
at the very moment needed, not before, and in a light, delicate manner. The attack should occur
immediately upon the arrival of the tongue in attacking position, resulting in a sort of "flicking" of the
tongue. 3. The withdrawing of the tongue, which is the so-called "attack", must articulate "doo" or "dee"
in order to obtain a real legato effect. This is very important.
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Após essas breves indicações, Farkas não apresenta nenhum exercício pessoal
para a prática do portato, mas sugere um exercício da coleção de métodos de MaximeAlphonse localizado no terceiro livro, que será posteriormente citado.

Outra obra que também explora este tipo de articulação é Canto Elegíaco, de J.
Octaviano, uma obra lenta e melancólica que explora a faceta lírica do instrumento
através de frases longas e expressivas.

Exemplo 63 – Octaviano, Canto Elegíaco, compassos 11 ao 19.

Neste trecho, vemos uma melodia relativamente simples, construída a partir de
intervalos pequenos. Além da dificuldade natural do portato, a presença de ligaduras
que aumentam a duração das notas em certos pontos da melodia é mais um fator que
contribui para a fragmentação da frase.

Wendell Rider confessa que, na qualidade de professor, certifica que seus
alunos consigam compreender a conexão entre a sequência de seus ensinamentos que se
inicia com os conceitos de produção de som, notas longas e ligaduras – momento em
que se compreende os conceitos de direcionamento de ar. Depois desses elementos
estabelecidos, é que se entra em contato com o universo das articulações destacadas. Em
sua opinião, “um bonito e sustentado estilo de legato é a base de toda execução musical
na trompa” (Rider, 2006, p. 86).

Há muitos exercícios sugeridos por Rider para a prática do portato e, dentre
eles, encontra-se um que aborda elementos musicais semelhantes aos do Exemplo 64.
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Exemplo 64 – Rider, exercício L3, p. 87.

Para esta prática, Rider sugere que o estudante se certifique de que não está
interrompendo o fluxo de ar e que execute os primeiros compassos em legato e, quando
for fazer a repetição, utilize o portato. Aconselha que o aluno tente treinar a
transposição tocando em diferentes tonalidades nos momentos das repetições de
compasso.

É importante lembrar que se pode deparar com diferentes maneiras de notação
de articulação e, até mesmo, com a ausência dela. Acima, fica claro que Rider não
utiliza a nomenclatura tradicional e, em seu método, indica o portato como (----). Em
relação à falta de notação, devemos nos lembrar que muitos compositores, em especial
os que também transitam no universo da música popular, não tem o hábito de escrever
articulações na partitura, como é o caso de José Ursicino da Silva (Duda) e VillaniCôrtes, que têm obras estudadas nesta pesquisa.

Outra obra do repertório brasileiro que requer o uso do portato é o Concertino
para trompa, de Duda, em seu segundo movimento – Bolero, conforme mostra o
Exemplo 65.
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Exemplo 65 – Duda, Concertino, 2º movimento – Bolero, compassos 7 ao 12.

A melodia deste trecho é caracteristicamente simples, composta numa região
com qualidades sonoras brilhantes, região médio-aguda, mas é ritmicamente repetitiva,
podendo causar desinteresse ao ouvinte caso o trompista fragmente as frases pela má
execução do portato.

Como dito anteriormente, Maxime-Alphonse dedica um exercício de seu Livro
3 para o aperfeiçoamento desta articulação. Nesta lição, Alphonse recomenda que o
estudante faça um ataque suave e preciso, execute as síncopas com energia, e toque do
início ao fim com muita expressividade.

Exemplo 66 – Alphonse, livro 3, exercício 26, p. 15.

Daniel Havens também compôs trechos em portato em sua Suíte Windows. No
quarto e último movimento – West -, tem-se um trecho bastante interessante, pois a
frase em questão tem característica predominantemente rítmica e explora o portato em
notas com alturas iguais e em dinâmica piano. A dificuldade que o estudante encontra
neste trecho é reproduzir a articulação da maneira mais clara possível, pois se o portato
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não for bem executado em conjunto com a dinâmica piano escrita, a frase poderá soar
indefinida por causa de uma articulação longa ou fragmentada pelo uso de uma
articulação demasiadamente curta.

Exemplo 67 – Havens, Suíte Windows, 4º movimento – West, compassos 111 ao 116.

Verne Reynolds (Reynolds, 1997, p. 37) acredita que uma verdadeira execução
do portato mostra um constante fluxo de ar, inalterado pelo movimento da língua.
Como o portato é frequentemente usado em frases melódicas, nas quais o movimento
das notas é mais lento, é comum que a língua se mova cedo demais ou excessivamente
devagar, por isso o movimento da língua deve ser suave e rápido no exato momento da
troca de nota. Em sua experiência como professor, relata que o portato pode também ser
eficaz em mudanças rápidas de nota, dependendo da escolha estilística de cada
intérprete, podendo ser empregado na última passagem da Sonata para Trompa Alto, de
Hindemith. Chama atenção para situações parecidas com a do Exemplo 67 – frases com
notas repetidas – e recomenda que, nesta ocasião, o trompista empregue um pouco mais
de energia no ataque para que não haja problemas de separação na articulação da frase.
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3.3 Staccato

As diferentes pronúncias produzidas pela língua permitem a realização dos
mais variados tipos de articulação. O staccato é um tipo de articulação separada,
geralmente indicado na partitura pelo sinal (.....), localizado acima ou abaixo da nota.
Assim como em outras áreas técnicas de estudo, o trompista deve praticar o staccato
para que seu aperfeiçoamento se torne aplicável ao contexto musical.

O staccato também é um tipo de articulação presente em várias obras do
repertório brasileiro em estudo nesta pesquisa. O Exemplo 68 contém um trecho
extraído da Sonatina, de Ernst Mahle. Nota-se que o compositor não indicou a
articulação neste fragmento e, inclusive, não o faz na obra inteira. Em entrevista
concedida à pesquisadora em 2006, quando questionado a respeito da ausência das
indicações de articulação, Mahle revelou que julga desnecessário colocar muitas
indicações na partitura; pois, em sua opinião, um bom intérprete descobre rapidamente a
melhor maneira de interpretá-la. 59

Exemplo 68 – Mahle, Sonatina, compassos 26 ao 30.

59

Entrevista concedida a autora desta tese através de mensagem eletrônica pessoal no dia 25 de julho de
2006.
102

Neste exemplo, a grande dificuldade se concentra em realizar o staccato com
notas repetidas, sem que ocorra a fragmentação da frase originada por um movimento
pesado da língua.

Reynolds (Reynolds, 1997, p. 36) comenta que há trompistas que possuem a
habilidade natural para produzir staccato, enquanto que outros precisam praticar muito
para desenvolvê-lo, inclusive em relação à velocidade. Sugere um estudo consciente,
com objetivo claro em mente; pois, assim, será desenvolvida uma prática mais
proveitosa em momentos de maior dificuldade. Recomenda que o aluno, com a ajuda de
um metrônomo, selecione uma velocidade confortável para produzir, com a ajuda da
língua, quatro notas iguais em cada batida sonora. Então, deve aumentar a velocidade
em dois pontos acima para aperfeiçoar a velocidade. O aluno sentirá que a língua dará
sinais de fadiga e, neste momento, é recomendado que se faça uma pausa. Reynolds
indica que este estudo seja feito com grupos de quatro notas de mesma altura,
exercitando todas as notas da escala cromática em uma oitava, partindo do registro
médio. Depois de alguns meses, quando a velocidade e a força ideal forem atingidas é
hora de estender a prática para os registros extremos.

No Concertino para trompa, de Assis Republicano, também nota-se a
utilização do staccato em vários trechos. No Exemplo 69, verifica-se a presença da
articulação staccato numa frase marcada pela presença de vários saltos. O importante
nesta situação é produzir um staccato claro e leve, independente da dificuldade de
execução dos saltos para que não se interrompa o movimento da frase.
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Exemplo 69 – Republicano, Concertino, 2º movimento, compassos 72 ao 75.

Inserido neste contexto técnico, há um exemplo de exercício no Livro 3 da
coleção de Maxime-Alphonse. Neste exercício, o autor propõe justamente a prática de
saltos intervalares com staccato.

Exemplo 70 – Alphonse, livro 3, exercício 16, p. 9.

Na Suíte Windows, de Daniel Havens, há um trecho no segundo movimento –
South – em que o compositor faz uso do staccato de uma forma muito interessante.
Pode-se notar que a frase tem um movimento melódico descendente marcado por
intervalos de meio tom e se estrutura ritmicamente numa sequência de colcheias. Esses
elementos musicais remetem a uma escala cromática ornamentada por pausas.
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Exemplo 71 – Havens, Suíte Windows, 2º movimento – South, compassos 93 ao 99.

Este exemplo se assemelha ao conceito de Froyds Ree Wekre (Wekre, 1994, p.
10). Ela acredita que estudar staccato, através de escalas, é uma boa maneira para
uniformizar os ataques e o próprio staccato em toda a extensão da trompa, além de ser
um bom exercício para controle de respiração, controle da ação e velocidade do
movimento dos dedos e para conhecer digitações alternativas. Vários modelos de escala
são sugeridos por ela, que aconselha o aluno a escolher o modelo que melhor lhe
agradar e utilizar o metrônomo para auxiliá-lo durante o estudo.

Exemplo 72 – Wekre, exercício para escala, p. 13.

Outro compositor que fez uso desta articulação foi Villani-Côrtes. Extraímos
um fragmento de seu Concertino para trompa e orquestra de câmara, conforme mostra
o Exemplo 73.
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Exemplo 73 – Villani-Côrtes, Concertino, compassos 54 ao 59.

Neste exemplo, percebe-se que o compositor não sinaliza o staccato com
pontos (....), o que é uma prática comum entre compositores influenciados pelo universo
da música popular, que é a articulação que deve ser reproduzida. Porém, quando o aluno
entra em contato com esta obra, logo reconhece a necessidade de tocar este trecho com
uma articulação curta. Percebe-se que o staccato é aplicado em notas de valores
diferenciados (nas colcheias e semicolcheias), por isso a tendência é que o aluno
execute a colcheia demasiadamente curta e ela soe tão curta quanto a semicolcheia.
Caso semelhante ao de Villani-Côrtes ocorre no terceiro movimento – Frevo do Concertino para trompa, de Duda. Sabe-se que Duda também é um compositor
ligado à música popular, em especial do nordeste do Brasil, e, nesta qualidade, também
não tem o hábito de colocar indicações de articulação em toda a partitura. Como o
terceiro movimento se trata de um frevo, rapidamente se percebe que a execução da
melodia exemplificada pelo Exemplo 74 deve ser curta, em staccato.

Exemplo 74 – Duda, Concertino, 3º movimento – Frevo, compassos 1 ao 5.
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O mesmo problema que ocorre na obra de Villani-Côrtes ocorre aqui, as notas
de maior valor tendem a ser executadas como as de menor valor, comprometendo a
performance do trompista.

Na opinião de Wendell Rider, quando se aprende a articulação staccato, deve-se
manter os mesmos princípios desenvolvidos durante o estudo de nota longa e
articulações mais longas como o portato. Na sua concepção, para execução do staccato,
o aluno deve manter o fluxo de ar constante e usar delicadamente a língua para cortar o
final da nota. Dentre os exercícios por ele propostos em seu método, há vários escritos a
partir da utilização de comparação entre notas com duração diferentes, e o que mais se
assemelha aos fragmentos dos exemplos de Villani-Côrtes e Duda é exposto abaixo pelo
Exemplo 75.

Exemplo 75 – Rider, exercício ST22, p. 100.

Para melhor desempenho no estudo, Rider recomenda que o aluno mantenha
sempre o fluxo de ar contínuo, execute o staccato uniformemente sem encurtar demais a
semicolcheia, transporte este modelo para outras regiões e notas do instrumento e tente
reproduzir a proposta de dinâmica.
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3.4 Combinação de Articulações – Legato e Staccato

À medida que o aluno aprofunda seus estudos no instrumento, reconhece a
importância do aperfeiçoamento das articulações. Em seu dia a dia, percebe que este
aspecto técnico se faz presente em exercícios ou peças do repertório, recebendo vários
tipos de abordagem e/ou combinações.

Dentro do repertório brasileiro estudado, é possível verificar trechos em que os
compositores misturam articulações, em especial a combinação do legato com o
staccato. O primeiro trecho selecionado foi extraído do Concertino para trompa, de
Villani-Côrtes, conforme mostra o Exemplo 76.

Exemplo 76 – Villani-Côrtes, Concertino, compassos 249 ao 253.

Neste exemplo, verifica-se que o compositor utiliza dois tipos de combinações.
É necessário lembrar que o compositor em questão não tem o hábito de indicar
articulações e, neste caso, o staccato não foi sinalizado. No compasso 249, segundo
tempo no grupo de quatro semicolcheias, Villani-Côrtes opta por destacar a primeira
semicolcheia e ligar as três restantes. Já nos compassos 251 e 252, o compositor muda o
arranjo da articulação para duas semicolcheias separadas e duas ligadas, além de inserir
grandes saltos (Fá, Dó, Si bemol, Fá – do compasso 251; Mi bemol, Si bemol, Lá
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bemol, Mi bemol – entre os compassos 251 e 252 e Ré bemol, Lá bemol, Lá bemol, Ré
bemol – do compasso 252), dificultando a execução.

Dentro da seção de exercícios direcionados à pratica de articulações de
Wendell Rider, há uma proposta de estudo bastante apropriada ao Exemplo 76. Neste
exercício, o aluno toca várias combinações de articulação, como se estivesse tocando
fragmentos de uma composição.

Exemplo 77 – Rider, exercício para articulação ST24, p. 99.

Rider alerta para que o fluxo de ar seja sempre contínuo, independente da
diferença de articulação, e sugere que o trompista tente reproduzir as dinâmicas com a
intenção de reproduzir uma frase musical e altere as notas de modo que possa praticar
com alturas de notas diferentes.
O próximo exemplo identificado faz parte do terceiro movimento – Frevo do
Concertino para trompa do compositor Duda. Neste fragmento, verificaremos que a
combinação da articulação é padronizada em duas notas ligadas e duas em staccato.
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Exemplo 78 – Duda, Concertino, 3º movimento – Frevo, compassos 39 ao 43.

Semelhante ao material musical trabalhado neste trecho de Duda, há outra
sugestão de exercício de Rider, conforme mostra o Exemplo 79.

Exemplo 79 – Rider, exercício para articulação ST23, p. 99.

A proposta de Rider para este exercício é enfatizar a diferença entre as duas
articulações e, por isso, pede que o aluno faça bastante diferença entre elas e realize o
contraste de dinâmica indicado.

Outra obra que também traz trechos com a presença de articulações
combinadas é a Sonatina, de Ernst Mahle. Como mencionado anteriormente, o
compositor não faz muitas indicações na partitura; mas, ao executar o trecho, o
intérprete percebe que o staccato é a articulação adequada para as notas separadas da
frase.
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Exemplo 80 – Mahle, Sonatina, compassos 3 ao 6.

Nesta frase, Mahle segue um padrão parecido com o de Duda para a
combinação do staccato e legato, a diferença é que Mahle insere ligaduras para aumento
de valor das notas como no compasso 4 e 6 (Fá – última semicolcheia do primeiro
tempo, com Fá – primeira semicolcheia do segundo tempo e Dó - última semicolcheia
do primeiro tempo, com, Dó – semínima do segundo tempo).

Maxime-Alphonse também oferece um exercício para combinações de
articulações em legato e staccato, conforme mostra o Exemplo 81. Este exercício vem
acompanhado de um anexo que contém doze modelos diferentes de combinações para
aperfeiçoamento do aluno, sendo que três estão expostos pelo Exemplo 82. O autor
recomenda que o aluno pratique rigorosamente no andamento indicado, sem oscilações.

Exemplo 81 – Alphonse, livro 3, exercício 39, p. 24.

Exemplo 82 – Alphonse, livro 3, exercício 39, anexo, p. 24.
111

A comparação deste exercício de Maxime-Alphonse com o repertório
brasileiro para trompa, que está sendo estudado neste trabalho, revela um diálogo deste
último com os elementos técnicos de estudo da trompa e, portanto, aponta para a
conclusão de que o repertório em estudo se adequa ao repertório dos cursos de
graduação brasileiros.
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CAPÍTULO 4 – ASPECTOS TÉCNICOS DIVERSOS

Neste capítulo, abordaremos dois aspectos técnicos muito relevantes para a
performance do trompista - a resistência e a flexibilidade -, assuntos pertinentes, mas
não estão diretamente ligados aos demais aspectos técnicos já abordados nesta tese.

4.1 Resistência

O trompista que deseja ter uma performance de alto nível artístico e uma longa
carreira como instrumentista precisa se preocupar em adquirir uma grande resistência. O
estudante deve saber que a rotina profissional de um trompista pode ser bastante
estressante e pode exigir muita resistência física para cumprir satisfatoriamente todas as
possíveis tarefas, ensaios e concertos diários. Nesta tese, resistência será considerada a
capacidade de se tocar e/ou estudar com qualidade de execução por longos períodos,
sem demonstrar cansaço muscular facial e labial. Para se obter uma boa resistência, o
trompista precisa iniciar um processo constante e cuidadoso de desenvolvimento
muscular facial através de um treinamento inteligente e objetivo.

O repertório brasileiro para trompa e piano em questão, neste trabalho, exige
que o músico tenha boa resistência física para sua execução e, por esse motivo, é um
bom instrumento de aprimoramento deste aspecto técnico para o trompista. Em muitas
destas composições, há subsídios técnicos como longos trechos musicais sem pausas,
tessitura requerida de três oitavas ou mais, além de grandes saltos intervalares que
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apenas serão executados a contento se o instrumentista tiver uma boa resistência e boa
flexibilidade.

Este assunto é bastante pertinente e a maioria dos autores da literatura
selecionada para este trabalho discute a respeito disto. Farkas (Farkas, 1956, p. 63)
acredita que o trompista desenvolve sua resistência aumentando gradualmente o tempo
de prática diária em cinco minutos de maneira que as três ou quatro horas de estudo,
tempo de estudo diário por ele sugerido, possam ser praticadas sem pressão excessiva.
Alerta para o fato de que este período de estudo deve ser dividido em sessões para
melhor aproveitamento do mesmo. Adiciona que outro fator a se considerar é a
manutenção da resistência adquirida, que em sua concepção, também se sustentará
somente através da habilidade de se tocar por longos períodos diariamente.

É conveniente lembrar que há dois tipos de resistência exigida ao trompista:
uma que podemos denominar de geral, que permite ao instrumentista ser capaz de tocar
e estudar por muitas horas; aquela requerida por um solo muito extenso e ininterrupto,
sem pausa alguma. Tocar o solo da primeira trompa da 5ª Sinfonia, de Tchaikovsky, ou
Siegfried’s Call, de Wagner, por exemplo, demanda uma prática concentrada e
direcionada para esta situação específica de performance.

Como já dito anteriormente, a grande maioria das peças do repertório brasileiro
estudado nesta pesquisa requer do trompista a habilidade de tocar por muito tempo sem
descansos ou interrupções consideráveis. Há obras em que, apesar de sua curta duração,
a trompa está presente do início ao seu final, quase ininterruptamente, contando com
apenas um ou dois compassos de pausa, como em Canto de Outono, de Francisco
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Braga; o segundo movimento – Dinâmico - da obra Espaços Sonoros, de Guerra-Peixe;
Canto Elegíaco, de J. Octaviano; Sonatina, de Ernst Mahle.

Na obra de Villani-Côrtes, Concertino para trompa e Orquestra de Câmara,
verifica-se um trecho longo, com trinta compassos de execução sem pausas. Olhando
cuidadosamente, percebe-se que a dificuldade do fragmento não se dá somente pela
quantidade de compassos a ser tocada, mas também pela presença de outras exigências
técnicas que demandam vigor do intérprete como os saltos intervalares de oitava
ascendente e quarta descendente na região médio aguda do instrumento dos compassos
91 e 95, a variação de andamento indicada no compasso 95 e compasso 99 e a extensão
requerida cobrindo as regiões grave, média e aguda do instrumento, conforme mostra o
Exemplo 83.

Exemplo 83 - Villani-Côrtes, Concertino, compassos 79 ao 108.
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Farkas (Farkas, 1956, p. 63) afirma que, apesar de existirem pessoas
naturalmente mais resistentes e mais fortes que outras, o grande problema de se tocar
solos muito extensos, apresentar-se como recitalista ou executar uma sinfonia de Mahler
na orquestra, é não se cansar demasiadamente antes do término da performance. Sua
sugestão para esta questão é:

Pratique com a ideia de criar uma "margem de segurança". Por muitos dias antes da
performance de uma dessas obras, começe a praticar aumentando a quantidade de
trabalho por dia. Toque a peça inteira, (após ser completamente aprendida, é claro) do
começo ao fim, ignorando todas as pausas longas. Quando chegar ao fim, comece de
novo imediatamente do inicio. Toque a composição três ou quatro vezes desta forma
(pode não ser possível na primeira vez) e esta "margem de segurança" será tão
desenvolvida que depois de alguns dias, tocar uma única vez uma obra dificil vai
parecer brincadeira de criança (Farkas, 1956, p. 63).60

O trecho que encerra o último movimento da Suíte Windows, de Daniel
Havens, West, carrega caráter brilhante indicando o final do movimento e da obra,
escrita em quatro desafiadores movimentos. A sugestão de Farkas se enquadra na
situação deste trecho, que requer muita resistência e vigor do intérprete, por ser escrito
na região média-aguda da trompa, na dinâmica predominantemente forte e estar
localizado nos compassos finais da obra, como mostra o Exemplo 84.

60

Practice with the idea of creating a "margin of safety". For many days before the performance of one of
these works, start to practice it increasing the amount of work day by day. Play it all the way through
(after the composition is thoroughly learned, of course) from beginning to end, skipping all long rests.
When the end is reached, start immediately back at the beginning. Go through the composition three or
four times in this way (it may not be possible at first) and this "margin of safety" will be so developed that
after a few days, only once through a strenuous work will seem child's play.
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Exemplo 84 - Havens, Suíte Windows, 4º movimento - West, compassos 180 ao 198.

Wendell Rider (Rider, 2006, p.173) também discute em seu método a respeito
de resistência. Para ele, a melhor maneira de ganhar resistência é estudar e tocar com
eficiência e regularidade. Em sua opinião, qualquer quantidade de prática em um dia é
melhor do que nenhuma, já que a regularidade é o único caminho para o trompista
entrar e se manter em forma. Rider evidencia que, no momento desta prática, o
instrumentista deve se preocupar com fatores que podem ajudar a aumentar sua
resistência sem causar lesões físicas, tais como minimizar a pressão sobre o bocal,
diminuir tensão geral e respirar adequadamente, já que a auto-observação permite que o
aluno seja capaz de reconhecer como e quanto desta prática está sendo benéfica. Sua
preocupação em relação a este assunto é muito pertinente e muito importante para o
direcionamento e orientação de estudo do aluno, uma vez que na maioria dos métodos
tradicionais pouco se encontra a este respeito. É importante ressaltar seus conselhos:

117

...a melhor forma de ganhar resistência é apenas tocar. Naturalmente, você deve forçar
um pouco a cada dia para construir força. O truque é fazer isso sem criar fadiga
muscular em excesso. Uma regra de ouro é adicionar apenas cinco minutos de estudo,
quando você começa a ficar muito cansado. Ao tocar passagens longas você está
ganhando resistência. Tocar estudos e peças solo é uma ótima maneira de ganhar força.
Se você já está em forma, o fator mais importante é que você não descanse a qualquer
hora que quiser. Force mais um pouco. Toque tudo. É importante perceber, entretanto,
que tocar continuamente, sem descansar o suficiente pode ser auto-destrutivo. Na seção
de aquecimento eu enfatizo a necessidade de descansar do bocal. Isso vale para o tempo
de prática regular também. Pense sobre o treinamento do atleta. Há sempre períodos de
repouso entre os esforços (Rider, 2006, p.173).61

Em Imagens, na seção Movido e Cantabile, Káthia Bonna lança um grande
desafio ao intérprete como se verifica no Exemplo 85. Este exemplo apresenta um
trecho da obra que explora a região média e aguda da trompa e, apesar da dinâmica
forte, o trompista deve ter cuidado na execução para não descaracterizar a leveza da
melodia e respeitar a indicação de movido e cantabile. Outro fator interessante a se
notar aqui é a movimentação do desenho melódico da trompa durante o trecho. Seu
percurso nos mostra um movimento em direção à região média da trompa entre os
compassos 30 ao 40, movendo-se da nota Fá (compasso 30) ao Si sustenido do
compasso 40 e 41 . Do compasso 41 ao 52, há gradativamente um movimento
ascendente desta linha melódica em direção à região aguda do instrumento, dificultando
ainda mais sua execução. Sem dúvida alguma, o intérprete precisa ter uma boa
resistência e uma técnica bastante apurada para reproduzir o trecho conforme as
indicações feitas pela compositora.

61

…the best way to gain endurance is to just play. Naturally, you have to push yourself a little bit each
day to build strength. The trick is to do this without creating too much muscle fatigue. One rule thumb is
to add just five minutes of playing when you start to get really tired. Anytime you are playing long
passages you are building endurance. Playing through etudes and solo pieces is a great way to gain
strength. If you are in shape already, the most important factor is that you don't rest just any time you feel
like it. Push through a bit. Play the whole thing. It is important to realize, however, that continuous
playing without enough rest can be self-defeating. In the warm-up section I stress the need to take time
off the mouthpiece. This goes for the regular practice time also. Think about athletic training. There are
always rest periods between the all-out efforts.
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Exemplo 85 - Bonna, Imagens, compassos 30 ao 53.

Os conselhos e conceitos de Wendell Rider podem ser perfeitamente aplicáveis
às obras de Edmundo Villani-Côrtes, Káthia Bonna e Daniel Havens. Em todas elas, há
vários trechos muito longos, com aproximadamente vinte e cinco compassos, em que os
compositores exigem que o trompista tenha uma técnica refinada e resistência física
suficiente para executar grandes saltos intervalares, mudanças de articulação, alterações
de dinâmica e de extensão. Este conjunto de requisitos pode parecer insignificante para
um intrumentista de cordas, por exemplo, mas quando falamos em um instrumento de
metal como a trompa, essas exigências tomam outra dimensão.

Em acordo com as opiniões dos outros autores, Froyds Ree Wekre também
acredita que para se ter uma boa performance em concertos solo, execução de óperas,
música de câmara e na demanda de trabalho de uma orquestra, é necessário que se tenha
resistência física apropriada. Wekre (Wekre, 1994, p. 53) crê que o objetivo não seja
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apenas conseguir tocar uma determinada obra do começo ao fim, mas também que o
trompista seja capaz de reproduzir, depois de muito tempo em performance, dinâmicas
extremas e articulações diversas com pleno domínio de som. Ressalta que a resistência é
adquirida através da quantidade de prática com qualidade, que significa ter o cuidado
necessário para não sobrecarregar os músculos da face e incluir pausas de tamanhos
diferentes durante a prática. Seguindo esta linha de pensamento, Wekre recomenda que
o aluno aperfeiçoe seu estudo de resistência de várias formas, como através de
exercícios direcionados a prática apenas com bocal, exercícios de flexibilidade, escalas,
notas longas, trillos, estudos para bouché, para prática de trompa natural, dinâmicas
extremas (pianissimo/fortissimo/forte piano), além da prática de música de câmara.

Wekre menciona, ainda, que o trompista pode se utilizar de outros recursos
para a execução de uma obra desafiadora em termos de resistência:

1) Use uma embocadura flexível e dinâmica, em vez de uma embocadura estática, com
mínima pressão do bocal no lábio superior. (embocadura significando "Como usar e
tirar proveito de seus músculos faciais.") Olhe para bons trombonistas e tubistas para
idéias e inspiração. 2) Seja consciente das vantagens de utilizar o AR. Mova o ar, e
gaste grandes quantidades dele. 3) Seja consciente a respeito e tire proveito de sua
musculatura abdominal inferior. O apoio nesta região, em momentos estratégicos, vai
minimizar um pouco do trabalho exigido da face. 4) Além disso: RELAXE o rosto
rapidamente e totalmente em todos os possíveis mini-segundos de descanso,
especialmente quando você inala. Não sorria quando inalar! Medo de não reencontrar a
posição correta dos lábios para a próxima nota impede muitos instrumentistas de atingir
este tipo de relaxamento rápido. Em minha experiência, na maioria dos casos não há
motivo para ter medo. Você encontrará a sua posição para a próxima nota muito
rapidamente se acreditar que vai encontrá-la ... e, claro, se você praticar regularmente o
rápido relaxamento dos lábios (Wekre, 1994, p. 54).62

62

1) Use a flexible and dynamic embouchure, as opposed to a static one, with minimum mouthpiece
pressure on the upper lip. (Embouchure meaning "How to use and take advantage of your facial
muscles.") Look to good tubists and trombone players for ideas and inspiration. 2) Be conscious of the
advantages of using AIR. Move the air, and spend large quantities of it. 3) Be conscious about and take
advantage of your lower abdominal muscles. Support down there, in strategic moments, will release some
of the work needed from the face. 4) In addition: RELAX your face quickly and totally in every possible
mini-second of a rest, especially whenever you inhale. No smiling when inhaling! Fear of not re-finding
the right lip position for the next tone keeps many players away from type of super-quick-relaxing. In my
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Logo nos primeiros compassos do primeiro movimento, Larghetto, de seu
Concertino para trompa em fá, Assis Republicano lança mão de muitos recursos
técnicos e expressivos como variação de dinâmica, utilização de diferentes articulações
e o amplo emprego da tessitura da trompa, conforme observamos no Exemplo 86.

Exemplo 86 - Republicano, Concertino, 1º movimento, compassos 6 ao 27.

Nota-se o quanto Republicano é detalhista e claro em todas as suas
recomendações ao intérprete e o quanto os conceitos de Wekre são compatíveis às

experience this fear is without reason for the most part. You will find your position for the next tone very
quickly if you trust that you will find it... and of course if you do practice quick lip-relaxations regularly.
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exigências deste compositor. Todas as indicações de dinâmica, a variedade de
articulações e escrita que contempla as três regiões do instrumento são fatores que,
somados à extensão do trecho, aumentam o grau de dificuldade e exigência em relação à
resistência.

Conforme a concepção dos autores Farkas, Rider e Wekre, já mencionados, é
comumente recomendado que o instrumentista desenvolva e mantenha sua resistência
física para performance; aumentando, com qualidade, a sua quantidade de prática diária.
Porém, também se pode observar - conforme exposto pelos exemplos musicais acima -,
que retirados das obras brasileiras em estudo, que, durante esses longos trechos de
performance, são exigidos aspectos técnicos variados, como grandes saltos intervalares,
mudanças repentinas de dinâmica, variedade de articulações e, predominante, uso do
registro agudo do instrumento, que contribuem para dificultar a execução em termos de
resistência. No entanto, de acordo com as sugestões de Wekre, estes mesmos aspectos
técnicos podem também auxiliar no aperfeiçoamento da resistência do trompista através
de exercícios específicos. Deste modo, julgou-se necessário apresentar a ocorrência de
alguns destes aspectos técnicos nas obras brasileiras aqui estudadas em um quadro,
conforme mostra o Quadro 2.
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Quadro 2: Aspectos técnicos que auxiliam no desenvolvimento da resistência

ASPECTOS TÉCNICOS QUE AUXILIAM NO
DESENVOLVIMENTO DA RESISTÊNCIA
OBRAS

Saltos
intervalares com

Presença
relevante do
registro agudo

Variedade de
articulação

Contrastes de
dinâmica

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

mudança de
registro
César Guerra-Peixe,

Espaços Sonoros
Ernst Mahle,

Sonatina
J. Octaviano,

Canto Elegíaco
Francisco Braga,

Canto de Outono
Edmundo VillaniCôrtes,

Concertino para
trompa e
orquestra de
câmara
José Siqueira,

Concertino para
trompa e
orquestra de
câmara
Káthia Bonna,

Imagens
Assis Republicano,

Concertino para
trompa em fá e
acompanhamento
de piano
José Ursicino da
Silva (Duda),

Concertino para
trompa em fá
Daniel Havens,

Windows
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O quadro apresenta uma seleção de quatro aspectos técnicos que podem
auxiliar no desenvolvimento da resistência: variedade de articulação, contrastes de
dinâmica, presença relevante do registro agudo e saltos intervalares que caracterizam
mudança de registro. Em quatro das dez peças estudadas, pode-se verificar a ocorrência
de todos os aspectos listados: Concertino para trompa e orquestra de câmara, de José
Siqueira; Imagens, de Káthia Bonna; Concertino para trompa em fá, de Assis
Republicano; Suíte Windows, de Daniel Havens. Das seis peças que não apresentam de
forma relevante material melódico no registro agudo, apenas a Sonatina, de Mahle, e
Canto de Outono, de Francisco Braga, deixam de registrar um segundo aspecto, que é a
mudança de registros. Porém, a ocorrência de variedade de articulação e contraste de
dinâmicas faz com que essas obras contribuam de maneira eficaz para que o trompista
aumente sua resistência, principalmente no que tange ao controle do fluxo de ar e
controle do movimento dos músculos labiais.

Ao observar o Quadro 2, conclui-se que a maioria dos aspectos citados está
presente de maneira relevante na peças brasileiras, portanto elas podem ser uma opção
válida de material a ser utilizado no estudo do aperfeiçoamento da resistência.

Como podemos perceber, a discussão a respeito da manutenção constante da
resistência do trompista é bastante plausível, afinal esta habilidade física é requisito
fundamental para o bom desempenho de sua performance em qualquer tipo de
atividade, seja atuando como músico de orquestra, solista ou camerista, mediante
qualquer repertório, inclusive o brasileiro.
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4.2 Flexibilidade

O estudo e desenvolvimento da flexibilidade são necessários a todo
instrumentista de metal, afinal este aspecto técnico pode ser considerado a base da
performance nestes instrumentos, que consiste na habilidade do músico em tocar através
dos vários registros do instrumento de maneira fluida, mediante ação combinada do
controle do movimento dos lábios com o fluxo de ar. Além disso, outros aspectos da
técnica da trompa podem ser desenvolvidos através da prática da flexibilidade, como: a
ampliação da tessitura, precisão da execução de saltos intervalares, bem como o auxílio
na manutenção da resistência. Como a extensão da trompa é muito ampla e os
harmônicos do instrumento são muito próximos uns dos outros, é muito importante que
o trompista dedique parte de seu estudo ao aperfeiçoamento da flexibilidade.

Farkas (1956), Reynolds (2001) e Rider (2006) afirmam que o treinamento da
flexibilidade deve ser diário, uma vez que sua prática está inserida dentro da rotina de
aquecimento. Segundo Reynolds (Reynolds, 2001, p. 21):

O termo aquecimento é usado aqui como uma forma conveniente de englobar as
atividades mentais e físicas que antecedem a performance do instrumento em um
sentido musical. Para os trompistas, o aquecimento deve despertar delicadamente e
gradualmente todos os elementos da prática e, em particular aqueles relacionados a
reação e flexibilidade (Reynolds, 2001, p.21, grifo nosso).63

63

The term warm-up is used here as a convenient way to encompass the mental and physical activities
that precede the playing of the instrument in a musical sense. For horn players, the warm-up should gently
and gradually awaken all of the elements of playing and particularly those related to response and
flexibility.
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De acordo com Reynolds, há uma variedade muito grande de rotinas de
aquecimento, pois um aluno iniciante não deve ter o mesmo tipo de aquecimento de um
trompista profissional, assim como os exercícios que compõe essa rotina devem ser
alterados conforme o amadurecimento do instrumentista, o que significa dizer que os
exercícios direcionados a prática da flexibilidade também devem ser modificados ao
longo do tempo.

Para Philip Farkas (Farkas, 1956, p. 44), o aquecimento diário tem sete
propósitos:

1. Despertar a embocadura para o dia de modo que ela esteja flexível e forte. 2. Rever
todos os fundamentos das técnicas de execução. 3. Enfatizar a técnica dos lábios em
oposição a técnica dos dedos. 4. Desenvolver uma respiração profunda. 5. Ganhar
flexibilidade ao longo do intervalo de três oitavas. 6. Alcançar e manter uma bonita
qualidade de som de "trompa em fá” (o aquecimento é feito em grande parte na trompa
em fá). 7. Fornecer a prática de um dia completo para os períodos de férias do ano,
quando se pretende apenas manter a embocadura com um mínimo de tempo e esforço.
(Neste caso, o aquecimento pode ser estendido em duração e complexidade.) (Farkas,
1956, p. 44, grifo nosso).64

Farkas salienta que a performance diária do trompista deve ser iniciada por um
período de aquecimento, uma vez que seu propósito é preparar os músculos faciais para
que eles estejam flexíveis e prontos para o desempenho na orquestra, no concerto ou
para o estudo de repertório e demais fundamentos técnicos.

64

1. To waken the embouchure for the day so that it is supple and strong. 2. To review all the
fundamentals of playing techniques. 3. To emphasize lip technique as opposed to finger technique. 4. To
develop deep breathing. 5. To gain flexibility throughout a three-octave range. 6. To achieve and maintain
a beautiful "F horn" tone quality (the warm-up is performed to a great degree on the F horn). 7. To furnish
a complete day's practice for those vacation times of the year when one wishes to merely maintain the
embouchure with a minimum of time and effort. (In this case the warm-up can be extended in length and
complexity.).
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Rider (Rider, 2006, pág. 48) incentiva que o músico utilize elementos técnicos
de peças que está estudando para criar novos aquecimentos, afirmando ser esta uma
prática sua frequente. Na página 48 de seu método Real World Horn Playing,
aconselha:

Você pode encontrar pequenos excertos de escalas, arpejos, notas longas e
flexibilidade na maioria das peças. O arpejo de abertura de Ein Heldenleben é um
bom exemplo. Escalas e arpejos dos concertos de Mozart são outro. Toque apenas
pequenos fragmentos numa dinâmica moderada. Toque em diferentes tonalidades e
registros, com articulações diferentes. Escolha uma passagem rítmica e a desloque, ou a
repita, em notas diferentes. Mas não viole suas regras de aquecimento exagerando na
tessitura, dinâmicas ou tamanho da passagem. Isto adiciona variedade e criatividade à
rotina (Rider, 2006, p. 48, grifo nosso). 65

Froyds Ree Wekre (Wekre, 1994, p. 9) recomenda que os exercícios de
flexibilidade sejam praticados após aquecimento ou inseridos nele em substituição aos
exercícios de escalas em legato. Em relação ao aspecto técnico da flexibilidade,
menciona que, no dia-a-dia, é importante que o trompista esteja consciente de que
apenas a força dos músculos faciais não o transforma num bom músico. É necessário
que os músculos estejam constantemente coordenados e ajustados com as exigências da
afinação, sonoridade e precisão. Em sua concepção, o desenvolvimento da flexibilidade
e velocidade está ligado aos seguintes aspectos (Wekre, 1994, p. 43):

65

You can find little snippets of scales, arpeggios, long tones and flexibility excerpts in most pieces. The
opening arpeggio of Ein Heldenleben is a good example. Scales and arpeggios in Mozart concerti are
another. Just play short fragments at moderate dynamics. Play in different keys and ranges, with different
articulations. Take a rhythmic passage and cycle, or repeat it, on different notes. Just don't violate your
rules of warming-up by overdoing the range, dynamics or lenght of the passage. This adds variety and
creativity to the routine.
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- pratica de trillos labiais, - pratica de glissandi, - pratica (rápida) de exercícios para
trompa natural, especialmente em legato, - pratica de intervalos grandes, - sempre tocar
com boa afinação e SONORIDADE, - lembrar da importância de (pequenos) intervalos
em todo treinamento muscular, - toda (respiração) pausa/repouso pode significar a
circulação de algumas gotas de sangue fresco nos músculos em uso, - lembrar que o ar
é, afinal, o elemento físico mais importante da boa performance da trompa (Wekre,
1994, p. 43).66

Percebe-se claramente a importância deste aspecto técnico para desenvoltura
da performance do trompista. Cada um dos autores apresenta uma grande variedade de
exercícios destinados ao desenvolvimento da flexibilidade, dos quais alguns deles serão
aplicados aos trechos selecionados do repertório em estudo.

No Concertino para trompa em Fá, de Duda, verificam-se dois trechos em que
se exige a execução de uma técnica flexível. O primeiro deles, presente no primeiro
movimento, Côco, entre os compassos 16 e 17, e o segundo, no terceiro movimento,
Frevo, entre os compassos 39 ao 43.

Exemplo 87 - Duda, Concertino, 1º movimento – Côco, compassos 16 ao 17.

66

- practice lip trills, - practice glissandi, - practice (fast) natural horn exercises, especially legato, practice large intervals, - always play with good intonation and SOUND, - remember the importance of
(short) breaks in all muscle training, - every (breath) pause/rest can mean a few drops of fresh blood
circulating to the muscles in use, - remember that the air is, after all, the most important physical element
in good horn playing.
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No Exemplo 87, vemos a predominância de intervalos de terças (Ré-Si e SiSol, Dó-Lá, Sol-Mi bemol do compasso 16 e Sol-Si, Si-Ré e Ré Fá natural do compasso
17) e quartas (Sol-Ré do compasso 16 e Ré-Sol do compasso 17) com articulação em
legato. Apesar dos intervalos em questão não serem muito extensos, a performance do
trecho pode ser comprometida se, na execução dos intervalos, o trompista não utilizar o
fluxo de ar corretamente e depender exclusivamente dos músculos labiais para tocar de
uma nota para outra.

Semelhante a esse Exemplo, há um exercício proposto por Farkas na página 35
do método The Art of French Horn Playing. Este exercício tem o objetivo de aumentar
a facilidade e leveza de execução através das três oitavas que abrange. Farkas indica que
o instrumentista deve proceder de maneira leve, mas com fluxo de ar constante e usar
fluentemente a embocadura observando o sentimento de contração no movimento
ascendente e de relaxamento no movimento descendente. Aconselha que se toque o
exercício com uma única respiração para garantir uma dinâmica piano satisfatória e

leveza geral.
Exemplo 88 – Farkas, exercício, p. 35.
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Como se pode perceber no exercício sugerido no Exemplo 88, ele explora os
harmônicos do instrumento, envolvendo principalmente os intervalos de terça e quarta
em movimentos ascendentes e descendentes, exatamente como exigido na obra de
Duda, no Exemplo 87; ressaltando, dessa maneira, a relação estreita entre os materiais
técnicos exigidos pelo compositor e os exercícios técnicos tradicionais estudados pelo
trompista.

O Exemplo 89 mostra o outro trecho do Concertino, de Duda, do terceiro
movimento, Frevo, no qual encontramos outro momento em que há a exigência de uma
técnica flexível.

Exemplo 89 - Duda, Concertino, 3º movimento – Frevo, compassos 39 ao 43.

Neste Exemplo, além dos saltos intervalares de terça e quarta, a combinação da
articulação em legato com a destacada nas semicolcheias dificulta a execução do trecho
em termos de flexibilidade, principalmente nos compassos 40, 41 e 42, em que o
movimento da frase é descendente. O movimento descendente neste caso pode ser, para
a maioria dos trompistas, de difícil execução, porque devido à grande extensão do
instrumento, ocorre uma “quebra” 67 de embocadura quando o instrumentista se desloca
de uma região a outra. Essa “quebra” significa uma mudança na configuração da
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Denominação comumente usada pelos trompistas.
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embocadura, um ajuste para que as notas mais graves tenham a mesma qualidade e
potência sonora que as demais. Cada trompista em particular possui essa “quebra” de
embocadura numa determinada região, ou nota do instrumento, podendo ocorrer na nota
Si do compasso 41, por exemplo. Portanto, as principais dificuldades deste trecho são as
mudanças de articulação somadas ao movimento descendente da frase em direção a
outra região do instrumento.

Dentro deste contexto musical, há um exercício, dentre sua lista de favoritos,
proposto por Wekre (Wekre, 1994, p.14) que afirma que ter uma técnica flexível é um
grande trunfo do trompista, conforme mostra o Exemplo 90.

Exemplo 90 – Wekre, exercício 4, p. 18.

A sugestão de exercício de Wekre se enquadra perfeitamente ao Exemplo 89
do Concertino, de Duda. Nesta proposta, sugere-se a prática do mesmo conteúdo
musical em diferentes articulações, auxiliando, de certa maneira, o instrumentista a
alcançar seu objetivo final em etapas, praticando inicialmente em legato até alcançar a
variação com duas notas ligadas e duas em staccato, conforme expõe o Exemplo 90.

Outros exemplos da presença significante de flexibilidade podem ser extraídos
da Suíte Windows, de Daniel Havens. No Exemplo 91, verifica-se um trecho do
primeiro movimento, North.
131

Exemplo 91 – Havens, Suíte Windows, 1º movimento - North, compassos 30 ao 31.

Neste Exemplo, muitos fatores tornam a execução deste trecho difícil em
termos de precisão, como: os saltos intervalares (Ré sustenido-Sol sustenido do
compasso 30, Fá sustenido-Lá sustenido-Dó sustenido compasso 30, Si-Fá sustenido em
tercina do compasso 31 e Ré-Sol em fusas do compasso 31), as variações de dinâmica, a
indicação de poco accellerando, o desenho rítmico do quinto e sexto tempo do
compasso 31 e, principalmente, a utilização do registro agudo – no qual os harmônicos
do instrumento são muito próximos uns dos outros.

O exercício UR4, proposto por Wendel Rider, apresenta concepção semelhante
ao trecho escrito por Havens. Neste exercício, Rider utiliza a série harmônica com o
intuito de que o instrumentista aprenda a usar de maneira eficiente os movimentos dos
lábios, que devem ser pequenos quando o trompista toca em direção ao registro agudo.
Rider recomenda que se comece por uma nota de fácil emissão do registro médio do
instrumento e que perceba a pequena distância entre as notas, de acordo com o exposto
pelo Exemplo 92.
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Exemplo 92 – Rider, exercício UR4, p.154.

Rider aconselha que o trompista aplique mais pressão e velocidade de ar, à
medida que se atinge notas mais agudas, que pense na execução de um glissando, sinta
o fluxo de ar sem a presença de tensão e adicione gradativamente harmônicos mais
agudos, ao passo que se sentir confortável na execução. Este modelo de exercício
envolve questões técnicas similares ao trecho extraído da Suíte Windows, de Havens, ao
propor o desenvolvimento da flexibilidade a partir do registro médio, exatamente a
região onde o trecho do Exemplo 91 se inicia. Além disso, ao incluir a variação de
dinâmica e uma fermata nas notas mais agudas, o grau de dificuldade do exercício se
torna maior em termos de controle do fluxo de ar e dos movimentos dos músculos
faciais, aproximando-o, de certa maneira, de um trecho musical.

Outro trecho ilustrativo que foi retirado da obra de Havens encontra-se no
segundo movimento, South, exposto no Exemplo 93.
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Exemplo 93 - Havens, Suíte Windows, 2º movimento - South, compassos 135 ao 148.

Nestes compassos, verifica-se uma linha melódica caracteristicamente rítmica
apresentando saltos intervalares diversos de terças (Ré-Si-Sol do compasso 135 e 137 e
Mi-Dó do compasso 144), quartas (Si-Mi e Ré-Sol do compasso 136, Dó-Sol do
compasso 143), quintas (Sol-Dó do compasso 136, Sol-Ré do compasso 139, Mi-Lá do
compasso 141) e sextas (Mi-Sol do compasso 140, Dó-Mi e Fá-Ré do compasso 142),
tanto em articulação destacada quanto em legato, passando do registro médio ao agudo
do instrumento. Nota-se também a variação de dinâmica que, somada aos elementos já
citados, podem comprometer a execução fluida da passagem se o trompista não possuir
uma técnica flexível.

No terceiro livro da coleção de métodos de Maxime-Alphonse, constata-se um
exercício (Exemplo 94) que exige aspectos técnicos semelhantes aos presentes neste
fragmento de Windows. Alphonse adverte que o trompista deve sempre salientar a
primeira nota de cada compasso ponderadamente. Como ele sugere para este exercício a
prática de diferentes articulações, conforme mostra o Exemplo 95, recomenda que se
respeite os acentos indicados e se pratique as dinâmicas forte e piano alternadamente.
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Exemplo 94 – Alphonse, livro 3, exercício 5, p. 4.

Exemplo 95 - Alphonse, livro 3, exercício 5, anexo, p. 4.
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A similaridade do trecho extraído do segundo movimento de Windows em
relação ao exercício retirado da coleção de métodos de Alphonse é visivelmente tão
evidente que o fragmento apresentado pelo Exemplo 93 pode perfeitamente servir de
material técnico para o aperfeiçoamento da flexibilidade combinada à variação de
articulação e alterações de dinâmica.

O Concertino para trompa e orquestra, de Villani-Côrtes, também revela
trechos em que o trompista precisa ter uma técnica flexível bem desenvolvida. O
Exemplo 96 expõe alguns dos compassos finais de sua obra.

Exemplo 96 – Villani-Côrtes, Concertino, compassos 300 ao 303.

O Exemplo 96 evidencia os saltos intervalares de quarta (Lá-Mi do compasso
300, Sol-Ré do compasso 301, Fá-Dó do compasso 301) e terça (Mi-Dó sustenido do
compasso 300, Ré-Si do compasso 301, e as sequências Mi-Dó sustenido-Lá entre os
compassos 301 e 302 e, Ré-Si-Sol e Dó-Lá-Fá do compasso 302).

Wekre (Wekre, 1994, p. 17) sugere um exercício que corresponde às
exigências técnicas de saltos intervalares de quarta e terça do Exemplo 96, conforme
mostra o Exemplo 97.
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Exemplo 97 – Wekre, exercício 4, p. 17.

O trecho do Exemplo 96 encontra-se na parte final da obra de Villani-Côrtes e
caracteriza-se pela forte presença de material rítmico. Neste Exemplo, as maiores
dificuldades estão em executar os intervalos de maneira precisa e ágil, tomando o
cuidado para que todas as notas soem com a mesma qualidade sonora. O exercício
proposto por Wekre possibilita que o trompista pratique os intervalos e também possa
ajustar sua qualidade sonora, de maneira que o trecho de Villani-Côrtes, pela
similaridade com o exercício de Wekre, também possa se transformar numa ferramenta
de desenvolvimento de flexibilidade.

O Concertino para trompa em fá, de Assis Republicano, é outra obra que
explora demasiadamente aspectos técnicos ligados a flexibilidade. O Exemplo 98
mostra a grande exigência técnica deste trecho.

137

Exemplo 98 – Republicano, Concertino, 2º movimento, compassos 162 ao 168.

Neste Exemplo, é possível constatar a presença de um conjunto de elementos
técnicos presentes num mesmo trecho, como: saltos intervalares de quartas (Mi bemolLá bemol do compasso 162, Ré-Sol do compasso 164), quintas (Lá bemol-Mi bemol do
compasso 162, Mi bemol-Lá bemol do compasso 163) terças (Dó-Mi do compasso
163), oitava (Sol bemol-Sol bemol do compasso 165), e de sextas (Fá-Lá bemol dos
compassos 165 e 166). Também se percebe a variedade de articulação requerida, ora
legato ora staccato, a dinâmica indicada em forte, além do compasso 167 apresentar
uma sequência de semicolcheias, que em determinados momentos apresentam intervalos
de terça (Dó-Lá do segundo tempo, Fá-Ré e Dó-Lá do terceiro e quarto tempos do
compasso) de difícil execução em termos de flexibilidade, devido à velocidade exigida e
precisão do movimento dos dedos combinados à alteração de embocadura nas mudanças
de notas. Como este trecho extraído do Concertino, de Republicano, reúne muitos
aspectos técnicos relacionados à flexibilidade, de certa maneira, estes aspectos já foram
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evidenciados em Exemplos anteriores, por trechos das obras em estudo ou pelos autores
da metodologia selecionada. Portanto, a maioria dos exercícios expostos pode ser
relacionada ao Exemplo 98, em especial o exercício de Alphonse do Exemplo 94, que
trata da dificuldade de execução de saltos intervalares associados a diferentes tipos de
articulações, alusivo aos compassos 162 ao 166 e o exercício de Rider, apresentado no
Exemplo 92 que objetiva aperfeiçoar, através da prática de harmônicos, a habilidade do
trompista em executar mudanças de registro.

De acordo com o que foi evidenciado até o momento, pode-se concluir que os
trechos das obras apresentam aspectos técnicos relacionados à flexibilidade também
presentes em exercícios da literatura abordada nesta tese. Sendo assim, pode-se seguir o
conselho de Rider e utilizar os trechos extraídos dessas obras brasileiras de maneira
eficaz no estudo diário, como exercícios de flexibilidade; trazendo, dessa maneira,
variedade e criatividade para a rotina de estudo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação de um jovem instrumentista envolve muitos fatores, como ter uma
boa orientação profissional, dedicação aos estudos, disciplina e rigor no treinamento
diário, além de persistência para conseguir resultados e progressos satisfatórios. Todos
esses aspectos reunidos convergem para um único objetivo final que é atingir um alto
nível de excelência artístico-musical. Num âmbito mais específico, é possível citar
vários aspectos técnicos que podem contribuir para o aprimoramento da performance
musical, contudo a escolha e construção de um repertório próprio podem também ser
apontadas como fatores muito significantes. Falando especificamente do trompista, ao
entrar em contato com as obras que formam o repertório de seu instrumento, ele tem a
oportunidade de conhecer profundamente os estilos musicais e particularidades
estilísticas de cada compositor, compreender a história e transformações físicas de seu
instrumento, bem como reconhecer uma identidade musical pessoal. Pensando nisso,
sentiu-se a necessidade de investigar se a produção brasileira seria um repertório digno
de ser frequentado pelo trompista.

Diante desta indagação, este trabalho teve como objetivo verificar a
possibilidade da utilização do repertório brasileiro para trompa e piano como ferramenta
didática de aperfeiçoamento técnico-interpretativo e como parte integrante do repertório
estudado pelo trompista durante o curso de graduação neste instrumento.

A pesquisa teve início a partir da investigação dos trabalhos acadêmicos
brasileiros, bem como dos programas de curso de bacharelado em trompa de
universidades federais para constatar de que maneira o repertório brasileiro para trompa
e piano havia sido abordado nestes documentos até o momento. Esta revisão identificou
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que o número de trabalhos acadêmicos com foco específico neste tema é inexpressivo,
pois somente quatro deles, de um total de onze, tem como assunto principal obras
brasileiras para trompa. Quanto aos programas de curso de bacharelado em trompa,
somente em dois deles verifica-se a sugestão de estudo do repertório brasileiro de
maneira consistente.

Posteriormente a essa revisão, fez-se um levantamento do repertório brasileiro
para trompa e piano que listou um total de sessenta e três composições, das quais dez
foram selecionadas para realização do estudo comparativo: Canto Elegíaco, de J.
Octaviano; Canto de Outono, de Francisco Braga; Concertino para Trompa em fá, de
Assis Republicano; Sonatina, de Ernst Mahle; Concertino para Trompa e Orquestra de
Câmara, de José Siqueira; Espaços Sonoros, de César Guerra-Peixe; Suíte Windows, de
Daniel Havens; Imagens, de Káthia Bonna; Concertino para trompa em Fá, de José
Ursicino da Silva (Duda); Concertino para trompa e orquestra de câmara, de Edmundo
Villani-Côrtes. Essas dez obras listadas foram criteriosamente escolhidas, tendo como
meta principal criar interesse no aluno em conhecê-las e estudá-las.

Paralelamente a escolha de repertório, houve a seleção da literatura sobre
aspectos técnicos da trompa, que privilegiou métodos amplamente adotados no ensino
da trompa, para servir como referencial teórico no estudo comparativo entre os aspectos
técnicos e expressivos presentes nas obras de compositores brasileiros e os contidos nos
exemplares: Real Horn World Playing (2006), de Wendell Rider; The Horn Handbook
(1997), de Verne Reynolds; Thoughts on playing the horn well (1994), de Froyds Ree
Wekre; são métodos que priorizam o estudo reflexivo e abordam as questões técnicas
com uma roupagem atual; e a coleção Deux cents Études Nouvelles en Six Cahiers
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(1924), de Maxime-Alphonse; The Art of French Horn Playing (1956), de Phillip
Farkas, representam a literatura tradicional.

Mediante análise do repertório selecionado e dos métodos escolhidos, iniciouse uma investigação para verificar se os principais aspectos técnicos apontados pelos
exemplares dos métodos poderiam ser localizados nas peças do repertório brasileiro
para trompa e piano. Primeiramente, abordaram-se questões relativas à sonoridade e,
através desta verificação, descobriu-se que aspectos referentes à sonoridade, como
qualidade sonora nos diferentes registros do instrumento, aperfeiçoamento dos
diferentes registros do instrumento, qualidade sonora nas variações de dinâmica e a
utilização de efeitos sonoros, eram elementos pertinentes tanto nas obras quanto nos
exemplares de métodos. Em seguida, discutiu-se a respeito de articulação, colocando em
evidência os tipos de articulação recorrentes nas obras como legato, portato, staccato e
a combinação de articulações - legato e staccato - e observou-se que o aperfeiçoamento
dessa variedade de articulações acompanha o trompista por toda a sua carreira. Aspectos
técnicos diversos da performance, como resistência e flexibilidade, também foram
levados em consideração e tiveram importância comprovada por meio de sua
significante presença na metodologia escolhida.

Portanto, este estudo comparativo comprovou que os aspectos técnicos
explorados nas composições brasileiras para trompa e piano são equivalentes aos
abordados pelos métodos selecionados nesta pesquisa, consequentemente essas obras
apresentam aspectos técnicos relevantes e merecem ser conhecidas e estudadas pelos
alunos trompistas durante seu curso de graduação, não só no Brasil, como também em
outros países.

142

Convém salientar que esta pesquisa não pretende elaborar uma nova proposta
curricular nem sugerir modelos alternativos ao modelo tradicional de estudo técnico,
porém almeja mostrar que este repertório pode ser utilizado como ferramenta didática
de aperfeiçoamento técnico do trompista, pode servir como material complementar ao
material já utilizado e, portanto, merece ser incluído nos programas de curso de
bacharelado em trompa.

Além das dez peças estudadas neste trabalho, outras cinquenta e três se
encontram listadas, pouco ou nunca executadas e conhecidas e, por isso, esta
pesquisadora acredita que seja necessário que novos trabalhos de investigação explorem
esse repertório, contribuindo significativamente para a discussão em torno desta área de
pesquisa em práticas interpretativas.
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ANEXOS

ANEXO 1 - LISTAGEM DE OBRAS BRASILEIRAS PARA TROMPA E PIANO

Nesta tabela, estão incluídas todas as obras brasileiras escritas para trompa e
piano encontradas durante esta pesquisa. Esta listagem contém informações cruciais
sobre as peças como data de composição, compositor e edição, como também tem por
objetivo informar aos leitores onde cada uma delas foi encontrada. Para tanto, abaixo há
uma lista de referência dos locais, com uma legenda de números para simplificar a
leitura.

Número Onde Encontrar Partituras
1

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro/ Divisão de Música

2

Biblioteca da Escola de Comunicação e Artes da USP

3

Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ

4

Robert King Music Sales, Inc.

5

Arquivo particular de Antonio José Augusto

6

Compositor

7

Musimed Editora e Distribuidora Ltda.

8

Arquivo particular de Waleska Scarme Beltrami

9

Editora Música Nova do Brasil

10

Centro de Documentação de Música Contemporânea da UNICAMP

11

Savart Editora

12

Deutscher Verlag für Musik Leipzig

13

Editora Ponteio

14

Biblioteca da Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle

15

Arquivo particular de Carlos Gomes

16

Arquivo particular de Radegundis Feitosa Aranha

17

Arquivo particular de Cisneiro Andrade

18

Arquivo da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo

19

Arquivo Particular de Zdenek Svab

20

Academia Brasileira de Música – Rio de Janeiro
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Compositor

Título

Data

Edição

Localização

Romance
Fantasia

1985
2000

Sem informação
Compositor

19
6e8

03. Anes, Carlos
04. Antunes, Jorge
05. Bidart, Lycia de Biase

A Caça
Redundantiae III
Concertino Fantasia

1959
1985
1984

Manuscrito
Sistrum
Manuscrito

1,3,5 e 8
5,7 e 8
2,5 e 8

06. Bidart, Lycia de Biase
07. Blauth, Breno
08. Bonna, Káthia
09. Bota, João Victor

Eco
Sonatina
Imagens
Duo

198?
1974
1999
2001

Manuscrito
Novas Metas
Compositora
Compositor

2,5 e 8
2,5 e 8
5,6 e 8
6e8

10. Braga, Francisco
11. Brigido, Odemar
12. Carrasco, Claudiney

Chant d’Automne
Etheral Impression
Bruxas Musicais –I. Waleska

1943
1984
2005

Manuscrito
Sem informação
Compositor

3,5 e 8
19
6e8

13. Cavalcanti, Nestor de
Hollanda
14. Costa, Maria Helena
da
15. Escalante, Eduardo
16. Ferraz, Silvio
17. Ficarelli, Mário
18. Greco, Vicente
19. Guerra-Peixe, César
20. Guerreiro, Antonio

Banco da Praça (Suíte)

1999

ABM

5,6, 8 e 20

Para....e piano

1975

SDP ECA

2,5,8 e 10

Melodia
A flor e o cristal
Interlúdio
Sonata
Espaços Sonoros
Divertimento

2004
1985
1980
1975
1985
1991

Compositor
Manuscrito
Novas Metas
SDP – ECA
Manuscrito
Manuscrito

6e8
5,6 e 8
2,5,7 e 8
2,5 e 8
1,3,5 e 8
5,6 e 8

Windows
Ária
Três peças
Canção e Dança
Canção e Dança
Concertino Antigo

1985
1983
1983
1984
199?
1959

Compositor
Novas Metas
Novas Metas
Novas Metas
Manuscrito
Manuscrito

5,6 e 8
5,6 e 8
5,6 e 8
6e8
6e8
1e8

27. Mahle, Ernst
28. Mahle, Ernst
29. Mahle, Ernst

Sonatina
As Melodias da Cecília
Concertino para trompa e cordas

1972
1972
1960

EMPEM
Irmãos Vitale
EMPEM

5,6,8 e 14
5,6,8 e 14
8,14

30. Mahle, Ernst

Concertino

1974

EMPEM

8,14

1966
2007
2008
2007
2009

Manuscrito
Compositor
Compositor
Compositor
Compositor

1e8
6e8
6e8
6e8
6e8

36. Morais, Fernando
37. Morais, Fernando
38. Morais, Fernando

Sonatina (Concertino)
O Cravo e a Rosa (tema e variações)
Terezinha de Jesus (tema e variações)
Elegia
Variações sobre tema folclórico
(mulher rendeira)
Renata
Xaxando no Cerrado
Concertpiece

Compositor
Compositor
Compositor

6e8
6
6

39. Nobre, Marlos
40. Nogueira, Marcos
41. Octaviano, J.
42. Octaviano, J.

Desafio XIII
Suíte
Canto Elegíaco
Scherzo

Música Nova
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito

6e8
5,6 e 8
1,3,5 e 8
1,3,5 e 8

43. Onofre, Marcílio

Nocturne I.a

2009
2009
Sem
data
1987
1988
1918
Sem
data
2007

Compositor

6, 8 e 16

01. Abrão, Sandra
02. Alves, José Orlando

21. Havens, Daniel
22. Lacerda, Osvaldo
23. Lacerda, Osvaldo
24. Lacerda, Osvaldo
25. Laranja, Gustavo
26. Macedo, Nelson de

31. Mignone, Francisco
32. Morais, Fernando
33. Morais, Fernando
34. Morais, Fernando
35. Morais, Fernando
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Dedicatória

Observação

Leandro Neves
Lobo e Káthia
Baloussier

Redução para
piano

Marcus Bonna
Waleska
Beltrami e Rita
Taddei

Waleska
Beltrami

Zdenek Svab
Antonio
Augusto

Carlos Gomes
de Oliveira

Redução para
piano

Astrid Moraes
Salles

Redução para
piano
Redução para
piano

44. Picchi, Achille

47. Regadas, Patrícia
48. Republicano, Assis

Num Quarto de Gnomo
Concertino para trompa em fá

Sem
data
1984
Sem
data
1984
1938

49. Richter, Frederico

Noturno Lírico

1997

50. Santoro, Cláudio
51. Schubert, Guilherme
52. Silva, José Ursicino da

Duo
Serenata
Concertino para trompa em fá

1982
1983
2004

Goldberg
Edições
Musicais
Savart
Manuscrito
Manuscrito

53. Silva, José Ursicino da

Confusão nas alturas

2010

Compositor

6,8 e 16

54. Siqueira, José

Três Estudos

1964

1,5,8 e 15

55. Siqueira, José

Concertino para trompa e orquestra de
câmara
Peça Improviso
Divertimento
Fantasieta
Três Instantâneos
Noturno
Introdução e/ao desafio
Fonte Eterna

1974

Deutscher
Verlag
Manuscrito
Sem informação
Sem informação
Manuscrito
Manuscrito
Ponteio
Manuscrito
Manuscrito

6
19
6 e 19
5,6,8 e 19
5,6 e 8
5,6 e 8
6e8

Manuscrito

6, 8 e 18

45. Prado, Almeida
46. Raymundo, Domingos

56. Terraza, Emilio
57. Toffoli, Cláudio
58. Viana, Andersen
59. Victorio, Roberto
60. Vieira, Amaral
61. Villani-Côrtes
62. Villani-Côrtes
63. Villani-Côrtes

Suíte
Balada
Pensando à sesta

Concertino para Trompa e Orquestra
de Cordas

1970
1984
1984
1984
1989
1992
Sem
data
2005
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Manuscrito

5,6 e 8

Manuscrito
Manuscrito

5,6,8 e 10
1, 8 e 15

Compositora
Manuscrito

6,8 e 19
1,3,5 e 8
1

5,8 e 11
1
6,8,16 e 17

1,8 e 15

Marcos
Benzaquem
Rodolpho
Pfefferkorn

Redução para
piano

Radegundis
Tavares

Redução para
piano

Trombonista
Radegundis
Feitosa

Redução para
piano

Redução para
piano

ANEXO 2 – EXCERTOS DAS PARTITURAS EDITORADAS - OBRAS
SELECIONADAS PARA TROMPA E PIANO

Neste anexo, estão incluídos excertos (primeira página) das editorações de
nove das dez obras brasileiras para trompa e piano estudadas durante esta pesquisa.
Apenas as partituras que estavam manuscritas, pouco legíveis ou em mau estado de
conservação foram editoradas. Portanto, a Suíte Windows, de Daniel Havens, não está
presente neste anexo por ser uma obra comercializada e editada pelo próprio
compositor. Imagens, de Káthia Bonna; Concertino para trompa em fá, de Assis
Republicano; foram editoradas através do programa Sibelius e as obras Canto de
Outono, de Francisco Braga; Sonatina, de Ernst Mahle; Canto Elegíaco, de J.
Octaviano; Espaços Sonoros, de César Guerra-Peixe, Concertino para trompa em Fá,
de José Ursicino da Silva (Duda), Concertino para Trompa e Orquestra de Câmara, de
José Siqueira e Concertino para trompa e orquestra de câmara, de Edmundo VillaniCôrtes; foram editoradas através do programa Finale. Os excertos das obras
apresentam-se em sequência, por ordem alfabética de sobrenome do compositor,
conforme verifica-se na listagem do anexo 1.
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EXCERTO DA OBRA IMAGENS DE KÁTHIA BONNA

154

EXCERTO DA OBRA CANTO DE OUTONO DE FRANCISCO BRAGA

155

EXCERTO DA OBRA ESPAÇOS SONOROS DE CÉSAR GUERRA-PEIXE

156

EXCERTO DA OBRA SONATINA DE ERNST MAHLE

157

EXCERTO DA OBRA CANTO ELEGÍACO DE JOÃO OCTAVIANO

158

EXCERTO DA OBRA CONCERTINO PARA TROMPA EM FÁ E PIANO
DE ASSIS REPUBLICANO

159

EXCERTO DA OBRA CONCERTINO PARA TROMPA EM FÁ
DE JOSÉ URSICINO DA SILVA – (DUDA)

160

EXCERTO DA OBRA CONCERTINO PARA TROMPA E ORQUESTRA DE CÂMARA
DE JOSÉ SIQUEIRA

161

EXCERTO DA OBRA CONCERTINO PARA TROMPA E ORQUESTRA DE CÂMARA
DE EDMUNDO VILLANI-CÔRTES
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ANEXO 3 - GRAVAÇÃO DE RECITAIS AO VIVO DAS OBRAS PARA TROMPA E
PIANO ESTUDADAS NA PESQUISA

Esta gravação foi realizada, através de três recitais ao vivo na Sala VillaLobos/UNIRIO, no período de 20 a 22/05/2011, com a finalidade de registrar as obras em
estudo neste trabalho. As obras gravadas estão distribuídas em dois CDs. As obras inseridas
no CD1 são: Imagens, de Káthia Bonna; Canto de Outono, de Francisco Braga; Espaços
Sonoros, de César Guerra-Peixe; Suíte Windows, de Daniel Havens e Sonatina, de Ernst
Mahle. O CD2 apresenta as obras: Canto Elegíaco, de J. Octaviano; Concertino para trompa
em fá, de Assis Republicano; Concertino para trompa em fá, de José Ursicino da Silva
(Duda); Concertino para Trompa e Orquestra de Câmara, de José Siqueira; Concertino para
trompa e orquestra de câmara, de Edmundo Villani-Côrtes. Obras estas interpretadas por
Waleska Beltrami (trompa) e Káthia Balloussier (piano).
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