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The present work proposes to contribute to the knowledge about the horn 
repertoire as well as cooperate with the understanding about practical and 
mental preparation of the instrumentalist, specially for a recital, but it  may also 
be valuable for similar goals. By detailing my study and preparation process for 
the closing recital of the Master's Degree in Horn Performance course at the 
University of Aveiro, this work is intended to expose and also share, in a very 
humane way, all the challenges found along the way and the strategies used to 
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Introdução 

Ao chegar para fazer o mestrado na Universidade de Aveiro confesso 

que senti não estar preparado para todo o processo de aprendizado. Não sabia 

se teria o conhecimento e habilidades necessários para as aulas e tampouco 

tinha idéia de qual seria o meu tema de tese. Todavia, ao conversar com o 

professor José Bernardo Silva sobre as minhas metas para um concerto de 

formatura e um projeto artístico, foi-me sugerido que abordasse a música 

brasileira para trompa. 

Diante desta provocação procurei saber mais sobre as composições 

de Cláudio Santoro, uma vez que em 2019 comemorou-se o centenário do seu 

nascimento e me surpreendi ao perceber que, apesar de ter estudado na 

Universidade de Brasília (UnB), em que ele fora professor e um dos fundadores, 

nunca havia tocado as suas composições. 

Essa situação me trouxe uma inquietação inicial que foi tentar 

compreender o porquê de o compositor simplesmente não ser abordado nem na 

ementa do curso de trompa da Escola de Música de Brasília, aonde leciono, nem 

na ementa do curso de bacharel em trompa da UnB. 

Entretanto, ao iniciar minhas pesquisas sobre o assunto, percebi que 

este me desviava do foco do projeto artístico, uma vez que o compositor possui 

somente duas obras para trompa, abordadas neste trabalho, quais sejam: 

Fantasia Sul América e Duo para trompa e piano. 

Diante deste impasse, decidi regressar às minhas raízes de estudo, 

escolhendo uma peça tcheca para integrar meu trabalho: Musica per corno solo, 

de Klement Slavincký. Explico. Em que pese ser brasileiro e ter estudado, até 

então, somente no Brasil, meus professores de instrumento eram tcheco, quais 

sejam Bohumil Med e Stanislav Schulz. Logo, é inegável a influência da escola 

tcheca em minha formação como perfomer. 

Mas faltava algo. E não poderia ser diferente: uma peça portuguesa. 

Inicialmente havia escolhido do Eurico Carrapatoso. Todavia, em diálogo com o 

Professor de trompa achamos apropriada a mudança para a Sonata nº 01 para 

trompa e piano do Sérgio Azevedo. 
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Com isso, traça-se uma linha musical que descreve a minha trajetória 

enquanto músico. Nascido no Brasil, estudando com professores tchecos, 

mestrando em Portugal. Definido o ponto de chegada, faltava traçar a trajetória 

a ser percorrida. E é neste aspecto que escrevo este trabalho. 

No primeiro capítulo, então, explico sobre o contexto da trompa no 

Brasil, na República Tcheca e em Portugal, tendo como intuito demonstrar um 

pouco da minha trajetória enquanto trompista por meio da realidade musical dos 

países que me foram referência. 

Já o segundo capítulo, foi dedicado aos aspectos técnicos de um 

trabalho de mestrado, sendo abordadas as metodologias utilizadas. 

Para além de simplesmente tocar as peças era necessário 

compreendê-las. Conhecer os seus compositores. Entender quais eram suas 

formas e internalizá-las. Sendo assim, no terceiro capítulo abordo a biografia dos 

compositores, enquanto no quarto capítulo trago análises das peças que realizei 

para poder apresentar as propostas interpretativas. 

Finalizando o trabalho, no quinto capítulo, apresento minha rotina de 

estudos e a forma como me preparei para o recital a ser realizado, tanto 

musicalmente quanto física e mentalmente. 

A trajetória de um músico, do momento em que escolhe seu repertório 

até a performance no palco envolve diversas áreas de conhecimento, não 

somente musicais. Neste trabalho, trago um pouco de cada área que considero 

importante para um bom trabalho artístico, para além do simplesmente tocar 

notas.  
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1. Ponto de partida: a música para trompa solista no final do séc. 

XX e início do séc. XXI  

A trompa é um instrumento bastante versátil e que facilmente pode se 

associar a outros instrumentos, como é o caso das famílias das madeiras, das 

cordas e da voz, tornando possível usá-la em música de câmara, orquestras, 

bandas, música solo ou quaisquer outras formações, não havendo muitos limites 

para sua utilização (Alpert, 2010). Seja pelo som, pela extensão ou pelo seu 

potencial sonoro, o fato é que seu ecletismo nestes aspectos permite 

combinações diversas. 

 

Vem da primeira metade do século XVII sua introdução nos teatros, a 

principio apenas como apoio, e em fanfarras isoladas do restante da orquestra, 

sem arriscar dar-lhe novas atribuições (Hageman, 2005). Sobre os primeiros 

registros musicais escritos para trompa, Alpert (2010) diz: 

A primeira aparição da trompa na música notada é a pequena fanfarra 
‘Eminio’ (1633) de Michelangelo Rossi, ‘Le nozze de Teti e di Peleo’ (1639) 
de Cavalli, e ‘La Princesse d’Elide’ (1664) de Jean-Baptiste Lully. Entretanto, 

a única função da trompa nessas óperas era tocar fanfarras, enquanto a 
orquestra permanecia em silêncio. 

A evolução para um instrumento fino e flexível capaz de se apresentar 

nos mais variados espaços, dá-se quando o príncipe boêmio Franz Anton von 

Sporck visita a França, se encanta com a trompa e acaba por levar a “arte de 

sua execução” para a Europa Central (Alpert, 2010). 

A partir do século XVIII a trompa ganha importância e a carreira bem 

sucedida de músicos da época e suas relações com compositores contribuiu 

muito para isso. Na primeira metade do século XVIII, obras como as suites 

“Water music” (1717) e a parte obbligato da ária ‘Va tacito” (Giulio Cesare, 1724) 

de Handel ou ainda o Concerto para trompa em Ré de Telemann, elevam o grau 

de dificuldade das peças e, pela provável quantidade limitada de trompistas que 

à época as poderiam tocar, é razoável pensar que haveria um músico específico 

já em mente para estreá-las (Alpert, 2010). 

A relação mais famosa entre compositor e intérprete foi, sem dúvidas, 

a de Mozart e Leutgeb. Músico virtuose tcheco, Joseph Leutgeb era amigo da 

família de Mozart e foi para ele que o compositor escreveu a maioria de suas 

obras para trompa, incluindo seus quatro concertos solo, nos quais sempre 
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deixava anotações em cores diferentes ou recados como forma de provocar o 

amigo (Alpert, 2010). 

Cumpre lembrar que a trompa não surgiu como instrumento orquestral 

ou semelhante. Na sua origem era um instrumento usado para caça. Esta 

evolução também foi acompanhada pelas mudanças físicas do instrumento, que 

passou a ter válvulas, ampliando, assim, a  versatilidade e a capacidade sonora 

do instrumento. (Hageman, 2005) 

A medida que tais mudanças foram acontecendo, foi possível se 

perceber diferença entre formas de compor e tocar o instrumento, surgindo, 

assim, diferentes escolas de trompa pelo mundo, hoje sendo possível perceber 

alguns estilos de se tocar que se transformaram em orgulho nacional. (Hageman, 

2005).  

Me refiro acima às escolas nacionais, geralmente, associadas a 

países ou regiões, mas que também carregam a imagem de um conjunto de 

agentes historicamente ligados por seus feitos e instigações, fortes o suficiente 

para gerar uma forma de tocar semelhante entre seus músicos (Almeida, 2013).  

Diante destas diferentes formas de se tocar e se compreender a 

trompa como instrumento solista, orquestral ou de câmara, no presente trabalho 

caracterizam-se “escolas” e o histórico evolutivo da trompa nos três países que 

são a referência para o projecto artístico. Para tanto, será abordada a trompa na 

Escola Tcheca,  em Portugal e no Brasil. 

 

1.1 A Escola Tcheca 

A República Tcheca representa um dos países que mais contribuíram 

para o desenvolvimento das habilidades em se tocar trompa. Vários são os 

solistas tchecos que deixaram sua marca na história desse instrumento e 

tornaram a escola tcheca única e inconfundível, em que pese não ter sido um 

estilo amplamente disseminado (Damicone, 2013).  

Damicone relata em sua tese de doutoramento, que parte das 

contribuições desta escola para a evolução da técnica e da pedagogia do 

instrumento não lhe foi atribuída, tanto na bibliografia atual quanto pelos 
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professores e instrumentistas. A confusão ocorre porque na região da Boêmia, 

onde vários trompistas dominavam e ensinavam a trompa antes mesmo de ser 

prática comum na França ou Alemanha, se falava a língua alemã e seus 

cidadãos eram tidos como alemães ou alemães étnicos (Damicone, 2013). 

Vários colonos alemães foram enviados para esta região. Todavia, 

eram os tchecos que ocupavam os territórios da Boêmia e da Morávia. 

Entretanto, o nacionalismo alemão ajudou a disseminar a idéia de que toda a 

música do ocidente era derivada da alemã, o que reduziu a importância, o papel 

e a colaboração de outros povos europeus (Damicone, 2013).  

Outros fatores prejudicaram a República Tcheca a se integrar ao 

mundo da trompa, como as restrições políticas e territoriais em sua história do 

século XX, além de poucos métodos terem sobrevivido ou ainda serem 

impressos nos dias atuais (Damicone, 2013).  

Segundo Damicone (2013), isso decorre devido à censura, 

principalmente sobre a produção de propriedade intelectual, imposta durante o 

período de domínio político soviético na República Tcheca. Apesar dos 

trompistas e professores tchecos permanecerem ativos durante todo esse 

período, a publicação de métodos que serviriam para passar as tradições desse 

instrumento, foi duramente afetada (Damicone, 2013). Por esse motivo, também 

foi muito difícil encontrar notas biográficas sobre os principais trompistas 

tchecos. 

 Apesar disso, o estilo tcheco de tocar trompa se espalhou pela 

Europa e até pela América por meio de músicos que, geralmente por motivos 

econômicos e políticos, migravam buscando uma vida mais digna (Damicone, 

2013). 

Pontualmente, é possível encontrar a influência tcheca em orquestras 

por todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, trompistas tchecos como 

Franz (Frank) Hain (1866–1944) (Boston Symphony Orchestra) e Frank Kryl 

(1872-1938) (Covent Garden Theater e Chicago Symphony), fizeram grande 

carreira como instrumentistas e, no caso de Kryl, mais ainda como professor, já 

que seus alunos Helen Kotas (1916-2000), Joseph Mourek (1910-2003) e Frank 

Brouk (1913-2004) viraram todos membros da Chigago Symphony 
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posteriormente. Vale citar o caso do famoso trompista e pedagogo Philip Farkas 

(1914-1992), que era americano mas filho de pais tchecos, tendo iniciado seus 

estudos com um professor belga, e posteriormente foi um dos mais importantes 

professores de metais do mundo (Damicone, 2013).  

Zdenek Divoký, conceituado professor de trompa Tcheco, em uma 

entrevista para Damicone (2013), diz concordar com a simbologia que tem os 

trompistas tchecos para o mundo, mencionando que há vários bons trompistas 

que fundamentam esta assertiva, a citar: Emanuel Kaucký, Josef Hobik, Miroslav 

Štefek e Zdeněk Tylšar. Contudo, também afirma haver um sistema complexo 

por trás dessa escola. Ele ainda descreve o estilo tcheco como sendo “

introvertido, sutil e fino – como a música de Dvořák or Janáček” (Damicone, 

2013, p. 72, tradução nossa), mas que é a individualidade em suas 

interpretações que destaca cada um desses músicos (Damicone, 2013). 

Com a velocidade e quantidade de informação disponível hoje em dia, 

um cenário de colaboração cultural se estabelece em todo o mundo. Sendo 

assim, fica difícil algum estilo permanecer “puro” e sem influências de  outros 

países e é fato que mesmo os músicos da República Tcheca adaptaram em seu 

modo de tocar muitos aspectos que eram praticados em outros países da europa 

ou nos Estados Unidos (Damicone, 2013), o resultado disso é uma geração que 

continua a se destacar porém tende a estar mais em conformidade com outros 

países (Andrieux, 2013). 

O maior símbolo da Escola Tcheca hoje é, sem dúvida, Radek 

Baborak (1976). Radek começou seus estudos aos 8 anos e foi aluno de Bedřich 

Tylšar (1939), um dos grandes representantes da geração passada. Além de 

ganhar as maiores competições internacionais (Praga, Genebra, ARD-Munique, 

e várias outras), Baborak foi solista da Filarmônica de Berlim de 2003 a 2009 e 

hoje se dedica à carreira solo e de camerista (Andrieux, 2013). 

Baborak junto a outros músicos da República Tcheca passam a 

representar uma forma de tocar diferente da que estávamos acostumados dos 

músicos tchecos, como é o caso de trompistas como Ondřej Vrabec (1979) 

(Andrieux, 2013). Também aluno de Bedřich Tylšar, ele foi solista da Filarmônica 

Tcheca, e talvez um dos primeiros a se perceber um vibrato bem mais sútil em 
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relação aos músicos mais antigos. Se alinha ainda nessa tendência o atual 

solista da Filarmônica Tcheca, Jan Vorobil (Ibid.). 

Mais dois alunos de Bedřich Tylšar são os novos destaques entre os 

trompistas da escola tcheca, são eles Přemysl Vojta (1983) (atual solista da 

Konzerthausorchester Berlin e vencedor do ARD-Munique em 2010) e Kateřina 

Javůrková (1991) (solista da Filarmônica de Câmara de Praga e 2º prêmio do 

ARD-Munique em 2014) (Andrieux, 2013). 

Percebe-se, desta forma, que mesmo dentro de uma “escola” 

nacionalista de instrumentistas, há mudanças da forma de tocar, e o quanto cada 

músico, individualmente, é capaz de influenciar outros instrumentistas em nível 

mundial. 

1.2 A trompa em Portugal 

É dificil falar da história da trompa em Portugal, vez que o material 

que se tem escrito sobre o assunto é escasso. No entanto, é notório o destaque 

que os trompistas portugueses vêm tendo no cenário internacional da atualidade.  

Vargas (2007) fala sobre um hiato no plano musical europeu da maior 

parte do século XX que é caracterizado por ele como uma “situação subalterna 

da música portuguesa da tradição erudita...”. Acredito que esse contexto de 

desconexão com o restante da Europa explica em parte o atraso no surgimento 

de uma escola de trompa portuguesa consistente e com projeção global, pois é 

natural que – assim como na história geral – a trompa venha a se desenvolver 

como solista somente depois de instrumentos mais tradicionais como as cordas, 

por exemplo. 

A história recente de Portugal nos traz um panorama totalmente 

diferente em relação ao destaque que seus trompistas têm. Não é raro 

encontrarmos nomes portugueses ocupando postos importantes por todo o 

mundo, a citar: Cristiana Neves (1997), solista da Orquestra Filarmônica de 

Roterdam; Raul Roque, solista da Sinfônica de Bochum; Abel Pereira (1978), 

solista da Sinfônica Nacional (Washington); Luis Duarte Moreira (1993), 

vencedor do 2º prêmio (1º prêmio não atribuído) na competição Internacional de 

Markneukirchen. 
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Para além dos já citados, é possível perceber também muitos 

estudantes espalhados pelos conservatórios mais bem conceituados do mundo; 

há ainda os vários trompistas que ocupam lugares nas orquestras nacionais e 

que também possuem  renome internacional, seja tocando em grupos ou 

fazendo solo ou ainda lecionando em festivais e masterclass, como por exemplo 

os trompistas, Bernardo Silva (1979) e Nuno Vaz (1986), ambos da Orquestra 

da Casa da Música e Paulo Guerreiro e Luís Vieira (1988), da Sinfônica 

Portuguesa.  

Vale lembrar de professores e músicos que ajudaram a formar o pilar 

que sustenta este triunfante caminho que os trompistas portugueses estão a 

trilhar. Podemos citar como exemplos de músicos importantes Ernesto Vitor 

Wagner (1826-1903) e Adácio Pestana (1925-2004).  

Alemão e parente de Richard Wagner (1813-1883), Ernesto foi 

professor do Conservatório  Real de Lisboa e chegou a lecionar para D. João I 

(Ernesto, 2020), enquanto Pestana foi docente no Conservatório Nacional de 

Lisboa, na Academia de Música Eborense e no Conservatório de Música de 

Setúbal – além de ter integrado, por mais de 40 anos, a Orquestra Sinfónica da 

Emissora Nacional (1934-1989) (Adácio, 2019). 

Concomitante à notoriedade que os trompistas de Portugal começam 

a ganhar no final do século XX, a escrita para trompa torna-se mais atrativa aos 

compositores, o que ajuda a desenvolver bastante o estilo.    Com isso, 

expoentes da música erudita portuguesa começam compor para este 

instrumento (Costa, 2008). Como exemplos podemos citar alguns compositores, 

tais como: António Vitorino D’almeida (Sonata para Trompa e Piano), Eurico 

Carrapatoso (Sweet Rústica), Sérgio Azevedo (Sonatina para 4 Trompas) e 

Clotilde Rosa (“Impromptu”, obra para trompa e piano) (Centro de Investigação 

& Informação da Música Portuguesa, n.d.).  

Ricardo Matosinhos é outro bom exemplo de trompista português que 

que reune várias habilidades. Para além de possuir carreira ativa de 

instrumentista, Matosinhos também tem bastante prestígio nas carreiras de 

professor e compositor. Como professor ministrou diversos workshops e cursos 

de aperfeiçoamento e é docente da Universidade de Évora. Mas acredito que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Sinf%C3%B3nica_da_Emissora_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Sinf%C3%B3nica_da_Emissora_Nacional
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seja na composição que Matosinhos deixa a sua principal marca, com seus 

vários materiais para o ensino da trompa, bem como suas composições para 

diversas formações instrumentais, inclusive, sendo algumas das suas obras 

utilizadas em vários concursos nacionais e internacionais. 

Naturalmente, muitos músicos estrangeiros fizeram parte desse 

crescimento da música em Portugal. Em seu artigo, Bohdan Sebestik (2010), 

trompista tcheco e atual 4ª trompa da Orquestra da Casa da Música, destaca o 

motivo :  

Na Nova Filarmonia Portuguesa tive a sorte trabalhar com excelentes 
músicos, especialmente americanos, porque a orquestra tinha músicos de 

muitas nacionalidades e a minha colega 1º Trompa era americana. Ellen 
Tomesiewicz, excelente trompista, actual 1º trompista da Naples 
Philharmonic Orchestra [...] 

Sobre sua experiência na Casa da Música, Bohdan ainda reforça:  

Na sua formação a Régie Cooperativa Sinfonia do Porto era 
maioritariamente composta por músicos estrangeiros de todo mundo [...] O 
enriquecimento como instrumentista nesta orquestra foi enorme, mais uma 

vez devido ao facto de a orquestra ser internacional e ter uma influência 
óbvia de outras escolas de performance requerendo uma necessária 

adaptação. Por exemplo, só nos sopros tivemos músicos de dez países 
diferentes [...] 

O isolamento do cenário musical europeu, ao mesmo tempo que 

cultivava internamente um ambiente multicultural, permitiu à cultura portuguesa 

progredir bastante e desenvolver uma situação ambígua, em que as 

características desenvolvidadas pela música erudita ou pelos seus músicos, não 

são diferentes o bastante para formar um estilo próprio e tampouco semelhantes 

a ponto de integrar-se a outras tendências (Vargas, 2007).  

Isso se manifesta, ao meu ver, no estilo dos trompistas portugueses, 

onde consigo notar claramente traços de outras escolas (americana, alemã, etc.) 

ao mesmo tempo que possuem características únicas como seu som e sua 

musicalidade. E nada melhor do que um trompista português para descrever tais 

características, cito então as palavras do professor Bernardo Silva  que diz: 

 "O estilo português de tocar trompa poderia-se caracterizar por um estilo 
pleno de sonoridade e carácter extremos, por vezes vigoroso e impetuoso 
outras vezes apaixonado e doce." (Sabino, 2020). 
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1.3 A trompa no Brasil 

Neste tópico me aprofundarei um pouco mais, não somente por ser 

sobre meu país de nascimento, mas por ser, o Brasil, um misto de diversas 

culturas, o que reflete necessariamente em sua música. 

Primeiramente faz-se necessário compreender o surgimento da 

trompa no contexto da música brasileira. Em que pese a presença da trompa em 

composições brasileiras desde o século XVI, foi no século XX, com o início do 

andamento nacionalista no Brasil, que tivemos música composta para trompa 

solo, bem como para música de câmara e quarteto de trompas para orquestra 

(Augusto, 1999). 

Alberto Nepomuceno (1864-1920) e Alexandre Levy (1864-1892), 

brasileiros, são exemplos de compositores que se influenciaram pelo tratamento 

dado ao instrumento por Grieg (1843-1907) e Brahms (1833-1897) (Augusto, 

1999). 

Francisco Braga (1868-1945) também merece destaque em se 

tratando de composições para trompa no cenário brasileiro tendo composto a 

Fantasia Pastoril, para quarteto de trompa, e Canto de Outono, para trompa e 

piano, além de ter influenciado diversos de seus alunos a escreverem para este 

instrumento (Augusto, 1999). 

De acordo com Augusto (1999) outro expoente brasileiro no que tange 

a escrita para trompa é Osvaldo Lacerda (1927-2011) – compositor brasileiro 

escolhido por mim para ser interpretado quando de minha prova de ingresso na 

Universidade de Aveiro, discípulo de Camargo Guarnieri (1907-1993) 

(compositor brasileiro nacionalista-modernista), que estudou com Aaron Copland 

(1900-1990), nos Estados Unidos. 

É impossível se negar a influência da música europeia nas 

composições brasileiras, haja vista a história e colonização daquele país. 

Todavia a conexão com os Estados Unidos é também importante, conforme se 

verá adiante, uma vez que no decorrer da história do instrumento no Brasil, 

percebe-se forte influência da escola americana na forma de compor e tocar para 

trompa nos tempos atuais (Augusto, 1999). 



 

11 
 

Para se compreender, entretanto, a influência das escolas no estudo 

de trompa, faz-se necessário mencionar, de forma resumida e breve, alguns 

instrumentistas que influenciaram o cenário musical do Brasil e dos seus 

principais centros. 

Augusto (1999) nos fala sobre uma lista, feita por Ayres de Andrade, 

que menciona os 11 principais trompistas atuantes na Camara Real no início do 

século XIX. De acordo com este documento, é possível se depreender que havia 

à época uma escola de trompa no Rio de Janeiro, composta por: José do Carmo 

Torres Vedras, Joaquim Almeida, Valentim Ziegler, Claudio Antunes Benedito, 

Francisco Tani, Luis José Cunha, Elias Pereira de Souza, José Joaquim Manuel, 

Vicenzo Tronconi e A. M. Gamboa (Augusto, 1999). Em 1859, ainda, D. Pedro II 

enviou ao Brasil o trompista italiano Giuseppe Cavalli, o qual recebera elogios, 

inclusive, de Machado de Assis (Ibid.). 

Em 1848 temos a implementação do Conservatório de Música no Rio 

de Janeiro. Porém, somente em 1911 foi constituída cadeira específica de 

trompa nesta instituição, tendo sido ocupada por Rodolfo Pfefferckorn, alemão 

nascido em Berlim, sendo responsável, portanto, pela formação direta e indireta 

de inúmeros trompistas no Brasil. Logo, temos este como sendo o registro do 

primeiro professor de trompa naquele país (Augusto, 1999). 

Outros nomes importantes na história do ensino de trompa, no Brasil, 

são os do Marcos Benzaquêm, aluno do professor Pfefferckorn e fundador da 

Orquestra Sinfônica Brasileira (1940), e Carlos Gomes de Oliveira (1932), baiano 

e fundador do quinteto Villa-Lobos (quinteto de sopros) (Augusto, 1999). 

Continuando a trajetória, temos as participações de outros músicos 

estrangeiros nas orquestras brasileiras. Na Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), 

o professor Benzaquêm foi substituído por Zdeneck Svab, nascido na República 

Tcheca (Augusto, 1999). 

Em 1967/1968, juntamente com o Svab, foi para o Brasil o professor 

Bohumil Med, também nascido na República Tcheca, e fundador da Orquestra 

Sinfônica do Teatro Nacional e da Universidade de Brasília, sendo referência 

para os trompistas da atual capital do país. 
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Para além da Orquestra Sinfónica Brasileira (OSB), em 1931 fora 

criada a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tendo a 

cadeira de primeira trompa sido ocupada por Lindolfo Silva, brasileiro e aluno do 

professor Pfefferckorn (Augusto, 1999). 

Já em 1950, surge na cena carioca o trompista Jayro Ribeiro, aluno 

de Benzaquêm, também fundador da OSB, que passou a integrar os quadros da 

Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, sendo substituído por Antonio Candido 

Sobrinho (Augusto, 1999). E assim, chegamos ao Philip Doyle, inglês de 

nascença e que hoje ocupa a cadeira de primeira trompa na Orquestra do Teatro 

Municipal (Ibid.). 

Percebe-se, então, a grande influência que a escola europeia de 

trompa exerceu no ensino do instrumento no Brasil desde a sua colonização, 

tendo como ponto de partida o Rio de Janeiro, capital do Brasil à época (Augusto, 

1999). 

Indo para outra capital de bastante influência no cenário musical 

brasileiro, que forma com o Rio de Janeiro o eixo cultural mais importante do 

Brasil, temos São Paulo. Todavia, o nome de destaque daquela capital não 

possuía raízes europeias, mas sim estadunidenses: Daniel Havens (1946) 

(Augusto, 1999). Em 1971, a convite do maestro John Neschling (1947), o 

instrumentista passa a integrar a Orquestra Filarmônica de São Paulo (1954) e, 

posteriormente, a Orquestra Estadual de São Paulo, tendo sido professor de 

grandes trompistas brasileiros, tais como Roberto Minczuk (1967)(Ibid.). 

Em Brasília, cidade onde nasci e estudei, cumpre mencionar os 

valorosos trabalhos realizados pelos professores Bohumil Med (1939) e 

Stanislav Schulz (1964), dos quais fui aluno, nascidos na República Tcheca, e 

que compuseram os quadros da Universidade de Brasília (1960) e da Orquestra 

do Teatro Nacional (1979),. 

Conclui-se, então, que no Brasil os trompistas que têm marcado os 

cenários do ensino e das orquestras têm diferentes proveniências – 

representando várias “escolas” de trompa - sendo que a predominância de 

alguns destes estilos mudam de uma cidade para outra e isto, ao meu ver, 
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impactou nos trompistas brasileiros que possuem essa enorme diversidade de 

formas de tocar como característica marcante. 

Diante de tais fatos, no meu projeto artístico optei por abordar as 

composições brasileiras, portuguesas e tchecas. Isso porque tendo nascido no 

Brasil, segui a linha da Escola Tcheca para o estudo da trompa, e escolhi 

Portugal para aprimorar e aprofundar  meu conhecimento na área de 

perfomance. 

Para tanto, escolhi as obras, como já mencionado anteriormente, de 

Cláudio Santoro, Klement Slavincký e Sérgio Azevedo (brasileiro, tcheco e 

português, respectivamente). 
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2 Qual o caminho percorrido para chegar ao palco? 

Talvez a maior dificuldade encontrada para a realização deste 

trabalho tenha sido encontrar uma forma de descrever algo que é tão prático, 

como a performance. Entretanto, após muito pesquisar e procurar uma solução, 

conclui que não há como se falar em performance e interpretação sem 

adentrarmos em outras áreas de conhecimento. 

Ao pensar em todo o trabalho realizado pelo instrumentista até ao 

produto final de uma apresentação, a interpretação é um conceito importante a 

se reparar e que está sempre “lado a lado” com o performer. De certa forma, 

todos interpretam, inclusive compositores e até mesmo ouvintes (Hennion, 

2011), porém para todos envolvidos diretamente com a performance, é 

realmente um termo indissociável. 

Não há como ocorrerem duas execuções musicais iguais, com as 

mesmas nuances e variações de tempo ou inflexões de acentuação. As 

diferenças sempre existirão (Kennedy, Cruz & Nery, 1994). Dito isso, todas as 

interpretações podem estar corretas no que se refere ao que não está escrito, 

mas se muito distante das intenções do compositor ou gosto dos ouvintes, elas 

podem não ser aceitas (ibid). 

Todavia, o ato de interpretar pode ser mais amplo e captar conceitos 

com os quais o compositor pode não estar envolvido, como seja, por exemplo, a 

evolução dos instrumentos, o gosto do público, e ainda as performances que 

ficaram marcadas na história (Davies & Sadie, 2001). 

A noção de interpretação é relativamente recente, ela não possuía 

grande relevância até o começo do século XIX. Com o surgimento dos grandes 

centros comerciais com salas de concerto e óperas, a elevação do status do 

compositor e a idéia de 'grandes obras' surgiu. A importância das obras, então,  

aumentou, e com isso veio a necessidade de explicar e entendê-las melhor 

(Davies & Sadie, 2001). Richard Wagner, com sua visão única da música de 

Beethoven, foi um dos grandes encorajadores da prática interpretativa (Davies 

& Sadie, 2001). 
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Sobre interpretação o “Dicionário Oxford de Música” (1994, p. 350) 

nos diz que: 

Interpretação em música é o mero ato de execução, implicando a 
participação do julgamento e da personalidade do intérprete. Tal como não 
existem meios para que um dramaturgo possa escrever sua peça indicando 

a forma exacta como as deixas devem ser ditas pelos actores, também o 
compositor não pode indicar ao intérprete a forma precisa como a sua 
musica deve ser cantada ou tocada(...)”. 

De acordo com essa definição, o trabalho do músico vai além da 

leitura da partitura. De certa forma, é uma continuação do trabalho do 

compositor. Atualmente, com o desenvolvimento da escrita musical, os autores 

têm a possibilidade de escrever quase tudo o que querem ver executado em sua 

composição. Para Stravinsky, por exemplo, as suas obras não devem ser 

interpretadas mas sim executadas (as cited in Fraga, 2008, p.86). Porém, 

quando falamos em peças mais antigas, o trabalho em interpretar músicas - às 

vezes com poucas informações escritas e de compositores bem distantes de 

nosso tempo – pode ser mais complicado. 

Assim sendo, as metodologias escolhidas para este trabalho foram a 

pesquisa bibliográfica, análise musical e o estudo performático. 

A análise musical foi uma ferramenta bastante útil no meu trabalho 

para compreensão e definição das intenções musicais dos compositores, uma 

vez que não foram localizadas muitas informações sobre as peças para trompa, 

menos ainda na questão da sua interpretação, que começou logo com o meu 

insucesso em encontrar algumas gravações .  

Do ponto de vista histórico, tem-se que a análise musical nem sempre 

foi um campo independente de estudo da música. Inicialmente, dava apenas 

origem às notas de programa que possuíam o objetivo de informar a platéia 

sobre as peças do concerto, também nomeada de “notas analíticas” (apud. 

Corrêa 2006:34).  

Em seu artigo, publicado na Revista Opus 12, Correia chama atenção 

para o fato dessa evolução ser perceptível até nos dicionários. O que antes 

aparecia no verbete “notas de programa”, passou a ser definido como “análise 

musical”, e desde 2001, no dicionário New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, a informação já a evidencia como parte integrante da musicologia,  



 

16 
 

“parte do estudo da música que tem como ponto de partida a música em si 

mesma, desvinculada de fatores externos” (Bent & Pople, 2001, p.526, tradução 

nossa).  

Basicamente, entende-se que com a análise em separado dos 

elementos que compõem uma obra musical chegamos a um melhor 

entendimento da peça completa (Corrêa, 2006). Isso traz a vantagem de ser 

possível extrair informações diretamente da partitura, sem a necessidade de 

conhecer anteriormente a obra. 

Da bibliografia especializada é possível se extrair informações 

adicionais necessárias sobre o contexto da composição a ser interpretada, 

trazendo novos elementos para o palco. 

No que respeita à preparação da performance, esse processo teve a 

sua própria metodologia que mais à frente é descrita: a minha rotina diária de 

estudo, fazendo um comparativo do que era prioritário antes e agora, para poder 

interpretar as obras escolhidas. Para tanto, listarei os métodos e exercícios que 

foram necessários para o aprimoramento de minha perfomance, abordando, 

ainda, as dificuldades encontradas no percurso.  
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3. Entendendo o mapa: compositores e suas obras 

Para que possamos compreender a totalidade das músicas a serem 

interpretadas no palco, é necessário conhecer o compositor bem como o 

contexto em que a peça foi composta. Diante disso, passamos aos compositores 

apresentados. 

3.1 Klement Slavický (1910-1999)  

Nascido em Tovačov, antiga região da Moravia, foi um compositor 

Tcheco de grande renome e, junto com Dvorak e Smetana, um dos mais 

importantes para a música erudita moderna do país (Wikipedia contributors, 

2020). 

A primeira inspiração de Slavicky veio de seu próprio pai que era 

maestro de coro, violinista e organista, e estudou com Leoš Janáček, aluno de 

Dvorak, que seria também outra influência no trabalho de Klement (CMIC, 2012). 

Mas foi o fascínio pela música de Josef Suk – que mais tarde se tornaria seu 

professor – e pela música folclórica da Morávia que determinaram seu estilo de 

compor (ibid.). Estudou composição, regência, viola e piano no Conservatório de 

Praga e de lá surgiram seus primeiros trabalhos expressivos: a “Fantasia para 

Orquestra e Piano Solo” (1931) e seu primeiro “Quarteto de Cordas” (1932) 

(Ibid.). 

Na década de 30, após terminar seus estudos, Slavický ingressou na 

Rádio como diretor musical e maestro e, posteriormente, como diretor executivo 

e instrutor (CMIC, 2012). Talvez não possamos ver em suas obras todas as suas 

tendências políticas, mas – com certeza – não compactuava com as diretrizes 

do partido comunista (Ibid.). Durante a Segunda Guerra Mundial, usou bastante 

temas patrióticos tchecos expressando protesto contra a opressão mas, em toda 

sua vida, jamais escreveu uma obra que apoiasse o regime (Ibid.).  

Bem mais tarde, em 1989, recusou o título de Artista Nacional também 

em protesto a uma repressão que ocorrera a um comício comemorativo. No 

mesmo ano e em uma nova era no país, tornou-se presidente da Sociedade Suk 

e da organização de artistas revividos  Umělecká beseda (fórum tcheco que 

reunia artistas das áreas de música, literatura e belas artes) (CMIC, 2012). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tova%25C4%258Dov&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhhTuLB4OEdVKQ8tzYBv_xTzT9Kb6w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Leo%25C5%25A1_Jan%25C3%25A1%25C4%258Dek&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhitZ9W8F0gcsSINVs3ufJSL3VIRLQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Suk_(composer)&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhim2FwBfe6ZWwE0pJBKu6IxMvjMpA
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O que sempre estava claro em suas composições eram sua 

musicalidade e criatividade únicas, seu senso expressivo dramático, temas 

enérgicos, técnica instrumental avançada e, por vezes, um pensamento filosófico 

profundo (CMIC, 2012).  

Porém, na década de 50, era difícil desvincular a política de qualquer 

outra atividade e, por não compactuar com os ideais comunistas e após recusa 

à adesão ao Partido, foi forçado a deixar a Rádio, privar-se de uma vida musical 

pública e expulso da União dos Compositores da Checoslováquia (CMIC, 2012). 

Exemplo de obras importantes baseadas no folclore morávio incluem 

o “Trio de sopros” [1937] (estreado no Festival Internacional de Música 

Contemporânea de 1947 - em Copenhague), uma série de canções folclóricas 

de nome “Canção para a minha pátria” (escrita durante a guerra),  o coral 

masculino “À minha mãe” (1942), o ciclo de canções de amor “Sohaje” (1948), 

entre várias outras ( CMIC, 2012).  

Como exemplos de obras para instrumentos solistas temos a “Suite 

para Oboé e Piano”, “Partita para Violino”, “Capricci para Corno e Piano” e a 

sonata “Amizade” para violino e piano (dedicada à memória de Albert 

Schweitzter) (CMIC, 2012). Em seu acervo encontramos ainda, várias obras 

corais, orquestrais e de música de câmara (Ibid.). 

O reconhecimento do talento de Klement foi enorme. Algumas de 

suas obras foram ovacionadas em suas estreias, como é o caso da Sonata para 

piano “Meditação sobre a Vida” (1958), que foi repetida na mesma noite pelo 

pianista Antonin Jemelik (CMIC, 2012). Já a sua quarta sinfonia “Pax hominibus 

in universo orbi” lhe rendeu uma medalha comemorativa da ONU, por dedicar a 

peça ao quadragésimo aniversário da organização (Ibid.). Em 1985, recebeu 

ainda outra medalha comemorativa, desta vez pela Universidade Palacky de 

Olomouc, pelo seu 75º aniversário (ibid.). 

3.2 Cláudio Santoro (1919 - 1989) 

Claudio Franco de Sá Santoro (Manaus, 23-11-1919 - Brasília, 27-03-

1989), segundo um breve vitae de seu site oficial, “foi um dos mais inquietos e 

polivalentes músicos de nosso tempo” (ACCS, 2018). Isso é comprovado ao 
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olharmos para o vasto número de prêmios e condecorações que ganhou, grupos 

que dirigiu, convites recebidos, composições, entre várias outras honrarias e 

reconhecimento que adquiriu em sua bem sucedida carreira nacional e 

internacional (ACCS, 2018).  

Em toda sua carreira de compositor, Cláudio Santoro escreveu mais 

de 400 obras (ACCS, 2018). Entre estas contam-se sete peças explorando a 

trompa como solista ou camerista e, destas, seis datam da década de 1980 

(ACCS, 2018). Nesta sua última Adécada de vida ele estava à frente da 

Orquestra do Teatro Nacional de Brasília. Santoro foi um dos fundadores da 

Orquestra que, após sua morte, tornou-se Orquestra Sinfônica do Teatro 

Nacional Cláudio Santoro (Carneiro, 2015). 

De acordo com Mendes (2009) Santoro passou por diversos períodos 

estilísticos em sua carreira. Este autor sintetiza esta proposta e tais períodos em: 

dodecafonismo (1939-1946), nacionalismo (1949-1960), serialismo (1961-1966), 

vanguarda (1966-1977) e maturidade (1978-1989).  

Em seu período dodecafonista, Santoro participou do movimento 

“Música Viva”, que teve nele um de seus grandes expoentes, e cabe aqui ser 

citado por ser um dos marcos na história da música brasileira. O “Música Viva” 

foi extremamente produtivo  e de intensa atividade cultural e entre programas de 

rádio, concertos, conferências e outros, trouxe temas contemporâneos 

relevantes para debate e reflexão (Kater, 2001). A fase de Santoro da qual faz 

parte a Fantasia Sul América é denominada “maturidade”, sendo a utilizada 

neste projeto. 

Por conter uma análise profunda do período em que a Fantasia Sul 

América para trompa solo foi composta, neste trabalho analisa-se a peça em 

questão utilizando o trabalho de doutoramento do professor Sérgio Nogueira 

Mendes, o qual foi aluno de Cláudio Santoro, como referência. 

A “maturidade” de Cláudio nada mais é do que sua “retomada à 

experiência composicional de fases anteriores”, e também a incorporação de 

materiais que, mesmo em sua fase nacionalista, ele não utilizava com 

frequência, como o “desenvolvimento motívico e a polarização tonal” (Mendes, 

2009, p. 213). 
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Nas obras deste período, superando os preconceitos e “experimentos 

vanguardistas” – que outrora foram sua prioridade – Santoro mostra-se 

totalmente eclético, podendo justapor quaisquer períodos (Mendes, 2009). Não 

se tratava de uma volta ao tonalismo tradicional, seria algo mais parecido com 

as práticas do início do século XX, mas características como a presença de uma 

pulsação, métrica discernível, padrões rítmicos simplificados, sonoridades 

consonantes, fraseado melódico lírico, relações escalares diatônicas, dentre 

outras, estavam presentes (ibid.,p. 216). 

Essa tendência composicional não era exclusividade de Santoro. 

Vários foram os compositores que aderiram a ela, porém não fora algo novo. 

Houve aqueles que nunca saíram desta corrente e nem fizeram parte desta 

vanguarda de experimentação (Mendes, 2009, apud Schwartz, 1993, p.216). De 

fato, nem o romantismo nem o experimentalismo foram correntes de passagem 

rápida, elas permanecem até hoje misturadas em outros estilos (Mendes, 2009).  

As primeiras características aproveitadas por Santoro e outros 

compositores brasileiros da época, seriam elementos como melodia, harmonia e 

pulsação métrica, obviamente não de forma previsível, mas de uma maneira 

mais complexa que explore e desenvolva ainda mais os estilos originais 

(Mendes, 2009, p. 222).  

Algumas obras de Santoro exemplificam bem algumas técnicas 

usadas por ele na Fantasia Sul América, peça que será abordada em outro 

capítulo deste trabalho. Em uma de suas primeiras produções da fase da 

maturidade, “Ave-Maria” (1978), conseguimos perceber o uso de acordes 

sobrepostos por terças ou quartas, modos litúrgicos alterados e centros tonais, 

por vezes, bastante evidentes, além de cromatismos para condução das vozes.  
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Figura 1- Ave maria 1-11 

 

Figura 2 - Ave maria comp. 54 

Da sua fase nacionalista veio o material diatônico usado em peças 

como o Concerto para Viola e Orquestra (1988) e a Sonata no.2 para Viola e 

Piano (1982). 

Quanto ao tonalismo funcional, propriamente dito, ele raramente é 

encontrado nas obras de Santoro, o compositor neste caso, usa de dissonâncias 

ou simples cromatismo, uma segunda menor acima ou abaixo de qualquer nota 

do acorde, para evitá-lo. 
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A célula intervalar é um recurso composicional utilizado de forma 

recorrente por Cláudio. Não se aplica literalmente à “Fantasia Sul América”, pois 

as células melódicas, nesta peça, não mantêm os mesmos intervalos e também 

não são permutações dos mesmos intervalos, porém, se pensarmos no desenho 

melódico que formam e como este é repetido e permutado incessantemente na 

obra para trompa, podemos concluir que as outras características (explicadas na 

análise da “Fantasia”, posteriormente) são mantidas. 

Entretanto, teremos um capítulo dedicado somente à análise das 

peças musicais que serão interpretadas, ficando por aqui, para já, este tema . 

3.3 Sergio Azevedo (1968 - ) 

Em que pese ser um compositior novo e com diversos trabalhos de 

relevância na música erudita portuguesa, pouco se acha escrito sobre Sérgio 

Azevedo. 

Nascido em Coimbra, Portugal, é um compositor contemporâneo, 

tendo estudado composição na Academia de Amadores de Música. Terminou 

seus estudos em composição na Escola Superior de Música de Lisboa, com os 

professores Christopher Bochmann e Constança Capdeville. 

Em 2012 finalizou o seu doutoramento na Universidade do Minho, 

tendo sido orientado por Elisa Lessa e, novamente, por Christopher Bochmann. 

Vencedor de diversos prêmios de composição, tanto nacionais quanto 

internacionais, suas obras têm sido encomendadas com regularidade por 

músicos de diversas nacionalidades, sendo interpretadas por solistas, grupos de 

música de câmara e orquestras. 

Sobre sua forma de compor, Azevedo tem seu próprio jeito de pensar 

as estruturas, porém isso não é algo rígido e é sempre em virtude do resultado 

auditivo que quer atingir. Há sempre uma experimentação, ao piano ou ao 

computador,  se o produto lhe agrada, o método que usou não é importante.  

De fato, Azevedo gosta de ligar a sua linguagem de compor  e os seus 

gostos ao público leigo que pode vir a ouvir suas peças. Lhe agrada pensar que 

aquele que não sabe música pode gostar de suas obras, assim sendo, seu estilo 

se desenvolve de uma maneira, por vezes, simples – se assim tiver que ser – e 
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recorrendo ao passado para tentar evitar que a audiência possa não entender 

suas composições. 

Recorrer ao passado, no caso de Azevedo, refere-se principalmente 

ao uso do tonalismo, não de forma direta, mas através de notas pivô que 

assumem a função de tônica, dominante e subdominante, e mesmo que a 

relação funcional não possa ser estabelecida, a sensação de música tonal é 

sentida por meio da alternância de pontos de tensão e relaxamento. 

Uma característica das obras de Sérgio Azevedo é que na linha 

melódica principal aparecem os principais pontos de audição, sendo possível, 

portanto, percebê-los tais pontos quando aparecem nas outras vozes. Outro 

atributo é que geralmente suas composições são a duas vozes. 

Em que pese toda a gama de composições de peças de concerto, 

Sérgio Azevedo também se dedica a compor obras didáticas para escolas e 

estudantes, bem como à escrita sobre música, com publicação de dois livros, os 

quais são “A invenção dos Sons” e “Olga Prats – Um Piano Singular”. Para além 

da publicação dos referidos livros, o compositor ainda colaborou com diversos 

artigos, demonstrando, assim, seu vasto conhecimento musical.  

Encontra-se lecionando, atualmente na Escola Superior de Música de 

Lisboa e possui diversas composições importantes, sendo algumas 

encomendadas pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Casa da Música. 
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Capítulo 4 – Traçando a rota: análise das obras e propostas 

interpretativas. 

O presente capítulo apresenta a análise das obras através da partitura 

realizada por mim neste trabalho, bem como propostas interpretativas para as 

peças a serem performadas em recital. 

A análise das partituras aqui realizada observou, principalmente, os 

aspectos estruturais das peças, quais sejam as formas, motivos, frases e caráter. 

O intuito era a percepção de elementos essenciais para o desenvolvimento 

interpretativo do performer e não outro tipo de análise especificamente 

composicional, funcional, estilístico ou estético. Logo, pode dizer-se que é uma 

análise informal. 

Quanto à proposta interpretativa, não tenho pretensão de dar dar 

orientações precisas de como tocar essas obras ou criar um manual. Apenas 

desejo mostrar minha visão sobre elas e sobre música, que por vezes é muito 

difícil de exprimir. Logo, serão abordados pontos em que a minha percepção não 

converge com a partitura, fundamentado as propostas de mudanças. 

Análise - “Musica per Corno Solo” 1988 - Klement Slavický 

Composta em 1988, Música per Corno Solo é uma peça em três 

andamentos denominados: Prólogo Drammatico, Intermezzo Lírico e Etuda di 

Bravura. A seguir, analisaremos cada um de seus andamentos. 

 

1.Prólogo drammatico 

O primeiro ponto a ser observado quando da leitura da peça é a 

indicação de Tempo rubato. Esta indicação não se limita a somente nos repassar 

o andamento da peça, mas também nos diz que podemos ter uma certa 

liberdade em sua agógica. Um segundo aspecto que pode causar uma certa 

estranheza naqueles que não estão acostumados a executar obras musicais 

mais recentes, observa-se que não há indicação métrica e, por consequência, 

não há barras de compasso. Soma-se a isso outro ponto bastante interessante: 

a peça não possui uma tonalidade definida por armação de clave. 
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Passando  à macro-estrutura da peça é percetível que o andamento 

possui a forma A B A’, sendo a última parte uma reexposição dos temas 

melódicos iniciais com variações principalmente de articulação.  

As dinâmicas das partes A e A’ são predominantemente forte, o que 

demonstra o caráter dramático deste prólogo, à exceção das duas linhas finais 

da parte A, momento em que o ritmo fica um pouco mais calmo, acompanhado 

de uma diminuição da dinâmica, nos encaminhando para a parte B.  

A parte B, é reconhecida pela mudança de andamento (Piu mosso) e 

caráter (pouco mais lírico e tranquilo) terminando em uma grande pausa antes 

de retomar o tema de A. Apesar de apresentar um andamento Più mosso, é 

possível observar menos movimentação, utilizando-se bastante da repetição de 

notas, isto – combinado com as figuras rítmicas de valores maiores em relação 

à parte A – faz dessa parte um momento de tranquilidade e contraste na obra. 

Assim como na parte A, a parte B possui acelerando e crescendo permanentes 

e que ficam mais evidentes no final, estes também preparam a volta do caráter 

inicial na parte A’. 

Como já dito anteriormente, não há nesta peça uma tonalidade 

definida. Entretanto, o compositor não parece trabalhar com séries, de notas ou 

de valores rítmicos, mas sim com motivos rítmicos e melódicos com variações.  

Logo no começo da obra é apresentado o principal motivo, que 

chamaremos de “Motivo 1”. Este é uma quiáltera de cinco notas 

predominantemente descendentes (meio-tom e um tom descendentes, um tom 

ascendente e quarta aumentada descendente) fortes e com acentos, terminando 

em uma quarta aumentada. A quarta aumentada é o intervalo que caracteriza, 

melodicamente a maior parte dos motivos e é bastante usada em toda a peça, 

estando marcada na figura abaixo. 

  

Figura 3: Motivo 1. Prólogo drammatico, Slavický. 
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Os motivos 1a, 1b e 1c, são variações do motivo 1. 1ª e 1b são facéis 

de perceber logo na primeira frase. Por não haver números de compassos é 

dificil indicar onde está o 1c, porém, auditivamente, é possível perceber a 

manipulação das 5 notas do motivo 1, aparecendo a primeira vez na metade da 

parte A. 

 No 1a, o motivo se torna ascendente, começando com a quarta 

aumentada e com variações rítmicas. O motivo 1a ainda é transportado para 

outras alturas, sem preservar os mesmos intervalos – apenas a quarta 

aumentada – e com o ritmo de 5 semicolcheias. 

 

Figura 4 Motivo 1a. Prólogo drammatico, Slavický. 

O motivo 1b é utilizado várias vezes durante a peça, sendo composto 

por 5 semicolcheias em marcatos e com bouché, começando de forma 

ascendente e terminando com uma quarta aumentada descendente.  

 

Figura 5 Motivo 1b. Prólogo drammatico, Slavický. 

Nomeamos como motivo 1c as exceções, ou seja, aqueles que 

também possuem 5 semicolcheias, mas não apresentam a quarta aumentada e 

possuem articulação normal.  

 

Figura 6: Motivo 1c. Prólogo drammatico, Slavický. 
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Cumpre colocar que, a depender da velocidade com que se interpreta 

esta peça, fica inviável a execução das notas da apogiatura na figura abaixo, 

sendo mais efetivo realizar um glissando, funcionando mais como um efeito do 

que tocando nota a nota. 

 

Figura 7: Motivo 1c. Prólogo drammatico, Slavický. 

Existe, ainda, na obra uma relação de tensão e relaxamento ou arsis 

e thesis em várias frases. Como os motivos são geralmente rápidos, fortes e 

acentuados, acabam criando uma tensão que se resolve em notas mais longas, 

assim a música desenvolve uma certa cadência e direcionamento. 

O motivo 2 também bastante utilizado na peça é caracterizado pelo 

uso de uma nota curta seguida de uma outra longa, acentuado-se a primeira. 

Este motivo aparece por diversas vezes transposto, mas sempre mantendo-se o 

intervalo de 4ª aumentada (5ªdiminuta). Considerei como a variação 2a, onde 

também se nota claramente o uso do curto e longo das notas, as figuras com 

mordente e com apojatura. 

 

Figura 8 Motivo2. Prólogo drammatico, Slavický. 

   

Figura 9: Motivo 2a. Prólogo drammatico, Slavický. 

O motivo 3 é formado por seis semicolcheias descendentes, ligadas 

duas a duas, acentuando-se aa primeira de cada grupo. Possui a variação 3a 

onde repete a segunda nota de cada grupo. 
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Figura 10: Motivo 3. Prólogo drammatico, Slavický. 

 

Figura 11: Motivo 3a. Prólogo drammatico, Slavický. 

Cada motivo ou variação que se repete na parte A mantem as 

mesmas articulações, além disso, não acontece repetição de nota – com 

exceção do motivo 3a – isso mantêm a sensação de movimento e continuidade 

da peça, mesmo nas partes calmas. 

A parte B contrasta com a parte A por ter um caráter menos dramático 

e por ter a nota sol como centro. Possui o ritmo mais lento e começa com a 

dinâmica piano. Logo na primeira linha temos as cinco notas do Motivo 1 

trabalhadas de uma forma diferente, mudando a ordem, os valores, a acentuação 

e com repetição de notas.  

 

Figura 12: Notas do motivo 1 da parte B. Prólogo drammatico, Slavický. 

 

Figura 13: A nota “sol” repete por toda a parte B. Prólogo drammatico, Slavický. 

Começa a partir de então, uma construção, acrescentando pouco a 

pouco notas acima da nota sol e ampliando os saltos intervalares, enquanto a 

dinâmica cresce e o tempo acelera. O salto de oitava só acontece da 6ª pra 7ª 

linha e é quando a música já está bem mais rápida quanto ao tempo e o ritmo.  
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Figura 14: Notas acrescentadas pouco a pouco na parte B. Prólogo drammatico, Slavický. 

     

Figura 15: Salto de oitava da parte B. Prólogo drammatico, Slavický. 

As duas últimas linhas da parte B, já como dito inicialmente, preparam 

intérprete e público para o que virá na parte A’. Esta preparação se dá com o uso 

de semicolcheias com saltos de 4ª aumentada e 7ª maior, sempre com a nota 

sol como base e em fortíssimo. 

 

Figura 16: Saltos de 4ª aumentada e de 7ª maior ao final da parte B, preparando para o início da parte A’. 
Prólogo drammatico, Slavický. 

Na última parte temos a repetição dos temas iniciais, às vezes com 

pequenas mudanças na articulação. Até à quinta linha da partitura percebemos 

semelhanças com o início, mas com pequenas variações de articulação. Já nas 

quatro linhas finais a tensão permanece com alternância de trinados e mordentes 

até o fim. 
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As técnicas estendidas1 usadas nessa peça incluem bouchés, 

trinados e multifônicos. Bouchés (pode estar representado também pelas 

palavras Gestopft ou Schmetternd), segundo o Dicionário Oxford de Música, são 

“notas da trompa estridente produzidas com a campânula mais ou menos 

bloqueada com a introdução da mão” (Kennedy, Cruz & Nery,1994, p. 280), 

possuem o som estridente e são representadas na partitura pelos próprios 

nomes ou pelo símbolo “+” (Kennedy, Cruz & Nery, 1994, pp. 102; 636). 

 

Figura 17: Marcação para sons bouchés. Prólogo drammatico, Slavický. 

Trilo ou trinado é um “ornamento que se caracteriza pela rápida 

alternância da nota afectada com a nota imediatamente superior, normalmente 

ligada e associada à cadências” (Kennedy, Cruz & Nery, 1994, p. 740). Os 

trinados, neste andamento, são usados não só como ornamentação, mas 

também para manter a tensão – neste caso eles resolvem em ornamentos (como 

o mordente, por exemplo) e não em cadências (Kennedy, Cruz & Nery, 1994, p. 

740). 

  

Figura 18: Trinados seguidos de mordentes. Prólogo drammatico, Slavický. 

Os multifônicos são, como o nome indica, sons simultâneos. Na 

trompa são realizados tocando-se uma nota e cantando uma outra acima, com 

esse efeito consegue-se fazer surgir – dependendo da nota cantada – mais um 

ou dois sons resultantes. Nesta peça os multifônicos são usados apenas no 

segundo andamento cuja análise se apresenta em seguida. 

2. Intermezzo lírico 

 
1 Métodos não convencionais, não-ortodoxas, ou não-tradicionais de canto ou de 

tocar instrumentos musicais empregadas para obter sons incomuns ou timbres (Wikipedia 
contributors, 2020). 
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O “Intermezzo Lirico” estrutura-se em algo parecido com uma forma 

Rondó, sendo A-B-A’-C-A-C’. Basicamente, são três grandes secções separadas 

em partes, onde A é tranquillo, B é piu mosso e A’ é tranquillo novamente, neste 

sentido pode-se pensar na forma ternária A-B-A’. Porém, em A’ há ainda duas 

intervenções de seções onde são explorados os multifônicos que podemos 

chamar de C e C’. 

 

Figura 19: Parte A. Intermezzo Lírico, Slavický. 

 

 

Figura 20: Parte B. Intermezzo Lírico, Slavický. 

 

Figura 21: Parte A’. Intermezzo Lírico, Slavický.fi 

 

 

Figura 22: Parte C. Intermezzo Lírico, Slavický. 
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Figura 23: Parte A. Reexposição. Intermezzo Lírico, Slavický. 

 

Figura 24: Parte C’. Intermezzo Lírico, Slavický. 

O andamento inicia-se com uma calma melodia, com frases ligadas 

de, em média, oito tempos no registo central da trompa. As frases são similares 

em toda a parte A e a colcheia parece ser a figura motor. Estas frases são 

grandes e, apesar de cada grupo unido pela ligadura poder ser considerado uma 

frase, considero a idéia terminada apenas no final da pauta. Assim, em cada 

linha temos uma frase composta por duas semifrases. 

Figura 25: Frases e semifrases, Intermezzo Lírico, Slavický. 

 

Neste andamento há poucas indicações de dinâmica. A peça é 

predominantemente piano, à exceção da terceira pauta (na parte A) em que 

temos um mezzo forte e o Tempo I (parte A’) que é todo em forte até chegar aos 

multifônicos.  

Analisando-se a peça, é possível notar alguns padrões na forma de 

compor as  suas melodias. O primeiro que destaco é que parece haver alguns 

centros tonais, porém desprendidos das funções do tonalismo, como por 

exemplo o Piu mosso do primeiro movimento que possui um polo de atração na 

nota sol. 
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Figura 26 – Piu Mosso. Intermezzo Lírico, Slavický. 

Na parte A (ver exemplo abaixo) dois acordes se formam por arpejo 

melódico e são claramente usados como referência para as outras notas, são 

eles do# menor (do#, mi e sol#) logo no início, por exemplo, e sol# menor (sol#, 

si e re#) no segundo sistema. Saltos de 5ª justa e 6ª menor são intervalos muito 

explorados na peça. A combinação de uma 3ª maior que comporta dentro dela 

uma 3ª menor e uma 2ª menor também é bastante utilizada. 

Figura 27: Demonstração da forma de compor a melodia com acordes e saltos que se repetem na parte A. 
Intermezzo Lírico, Slavický. 

 

Em B as relações são parecidas mas o acorde utilizado é o de sol 

menor (sol, sib e re).  

 

Figura 28. Demonstração da forma de compor a melodia. Parte B. Intermezzo Lírico, Slavický. 
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B é a seção com mais movimento deste andamento. Além de ser Piu 

mosso, tal movimentação também é sentida através da colcheia que é a figura 

motor e dominante do trecho, dando a sensação de continuidade, já que não há 

pausas ou paradas longas. Parece ser a preparação para o clímax, porém a 

dinâmica ainda permanece em piano. As frases são menores o que ajuda a dar 

mais leveza, sendo acrescentados alguns acentos. No entanto, pode-se 

observar um crescendo, nos preparando para o retorno ao Tempo I. 

E é exatamente na volta ao Tempo I que temos o clímax da peça. 

Aqui, a melodia apresentada em A está transposta exatamente uma 5ª acima, 

com pequenas alterações (ver exemplo nºxxxx. Como consequência da 

transposição, os pólos de atração mudam para sol# menor e re# menor, 

guardando-se todas as características intervalares. Com o tema num registo 

mais agudo e em forte sonore, chegamos ao ápice do andamento, com a máxima 

energia e tensão, pois até aqui, tal energia parece ter sido poupada nas frases 

tranquilas e em piano deste movimento. 

 

 

Figura 29: Retorno ao Tempo I. Ápice do andamento Intermezzo Lírico, Slavický. 

Logo após este trecho, o compositor assinala “vocal”, que é a seção 

em que aparecem os multifônicos. Na trompa, estes são executados tocando-se 

uma nota e cantando-se a outra, surgindo uma terceira nota, resultado das duas. 

Neste trecho de multifônicos, os intervalos são sempre de 6ª maior que geram, 

na prática, acordes maiores na 2ª inversão.  

Os valores ritmicos são representados por semibreves em sua 

maioria. Acredito, entretanto, que o tempo seja livre. As durações parecem ser 

meras indicações de proporcionalidade de um multifônico para outro, uma vez 

que não é habitual os intérpretes desta obra executarem os tempos em sua 

integralidade. 
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Figura 30: Multifônicos apresentados no Intermezzo Lírico, Slavický. 

Após a parte C, consistente nos multifônicos, o tema inicial retorna em 

seu tom original e é repetido todo em piano e com sordina (dispositivo usado 

para fazer o efeito de som abafado), nos colocando em uma atmosfera 

introspectiva, com menos liberdade de dinâmica que o início, mais expressivo, a 

fim de preparar os multifônicos finais, que deverão ser executados em 

pianíssimo.  

 

3. Etuda di Bravura 

O terceiro e último andamento da obra apresenta-se, como o nome já 

nos diz, bastante enérgico, trazendo, assim como o primeiro, uma forma A-B-A 

definida pelas indicações de carácter (molto vivo, poco tranquilo e molto vivo). 

Percebe-se em B uma parte lírica que se assemelha bastante ao tema do 2º 

andamento.  

 

Figura 31: Molto Vivo. Etuda di Bravura, Slavický. 

 

Figura 32: Poco Tranquilo. Etuda di Bravura, Slavický. 

 

Figura 33: Molto Vivo. Etuda di Bravura, Slavický. 
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Logo no início do terceiro andamento é possível perceber um grupo 

de três semicolcheias, que também pode aparecer com duas. Esta é a figura 

rítmica que moverá toda a peça.  

Essas três notas repetidas ou combinadas, às vezes com saltos e 

ligaduras de articulação, são o principal motivo da peça. Ela pode aparecer de 4 

formas mais comuns: a) 3 notas repetidas ou com 1 omitida; b) com a primeira 

nota mais aguda ligada à segunda e fazendo um salto descendente de 3ª, 4ª ou 

5ª; c) com a primeira nota mais grave ligada à segunda em um intervalo de 2ª 

maior; d) ou ainda 3 notas descendentes em combinações de intervalos de 3ª 

menor com 2ª menor. 

 

Figura 34: Motivo ritmico da peça. Etuda di Bravura, Slavický. 

Existe um polo de atração claro em torno de sib, que nos induz a 

querer ouvir uma escala a partir desta nota. Entretanto, a incidência de outras 

notas fora do padrão tonal esperado nos faz lembrar que não se trata de uma 

música tonal. Nota-se, por exemplo, um si bemol maior com 2ª e 4ª aumentadas. 

Logo, o mais provável, em minha opinião, é que a relação utilizada para a 

composição da linha melódica seja intervalar e motívica tendo, somente, a nota 

sib como base, e não a tonalidade. 

Também há em alguns trechos formação de escalas que se 

assemelham aos modos de transposição de Messiaen. Quando temos esse 

grupo de nove semicolcheias descendentes, elas guardam entre si sempre uma 

2ª menor e uma 3ª menor. Em dois trechos elas aparecem em transposições 

diferentes, mas com os mesmos intervalos. 
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Figura 35: Etuda di Bravura, Slavický. 

Ademais, os acentos e sforzatos são muito importantes para dar o 

caráter de bravura à peça, já que não há barras de compasso. Neste andamento, 

são os acentos que definem a métrica da peça. 

Totalmente contrastante, a parte B, denominada Poco Tranquilo, 

possui frases longas e que dão margem à expressividade. Guarda alguma 

semelhança com o tema do 2º andamento, principalmente por ser uma melodia 

ligada e usar bastante os saltos de 5ª e 6ª.  

Aqui, as ligaduras não servem apenas como orientação de 

articulação, mas também delimitam cada frase.  

  

Figura 36: Parte B. Frases delimitadas por ligaduras. Etuda di Bravura, Slavický. 

 

No decorrer da parte B, temos um poco a poco crescendo e 

accelerando que nos remete ao retorno ao molto vivo. Ao final da Parte B há uma 

ponte em que se apresenta o material motívico de A, preparando para este 

retorno. 
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Figura 37: Ponte que prepara para o retorno ao Tempo I. Etuda di Bravura, Slavický. 

Após retorno ao Tempo I não há material novo a ser apresentado, 

permanecendo praticamente igual à primeira parte. Todavia, a dinâmica é 

sempre forte, finalizando a música com a bravura descrita no nome do 

andamento. 

Proposta interpretativa - Música per corno solo 

Em minha visão, o primeiro andamento desta obra é marcado pela 

alternância entre momentos enérgicos e passagens líricas. Mesmo dentro das 

passagens animadas, deve-se tomar o cuidado em diferenciar bem as notas 

acentuadas das sem acento, pois essa diferenciação é proposital para dar a 

sensação de tensão e repouso. Por vezes é dificil fazê-lo sem mudar o caráter. 

Esta obra está maioritariamente na região média/aguda do 

instrumento, utiliza efeitos como multifônicos e bouchés, além de explorar os 

limites da dinâmica, tudo isso a torna uma peça de elevado grau de dificuldade 

técnica. 

As frases líricas são delimitadas por ligaduras e os motivos ritmicos 

são compostos de figuras mais lentas. Com isso, pode-se usar de muita 

expressividade e as ligaduras devem soar o mais “lisas” (sem falhas ou “sujeiras” 

no som) possíveis.  

Acredito que os ornamentos de notas rápidas, nas 9ª e 10ª linhas, 

devam realmente soar como glissandos. Slavincký se preocupou em escrever 

exatamente as notas que queria, tanto que as repete sempre iguais por toda a 

peça, então pode ser que ele as quisesse ouvir, porém ao meu ver não funciona 

bem tocá-las uma a uma. Para esta passagem, o glissando soa bem melhor. 

Corroborando minha percepção, tem-se gravações desta obra, onde os 
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intérpretes fazem dessa maneira, a exemplo de Premyl Vojta (Premysl Vojta & 

Sawano, 2013) e Radek Baborak (Baborak & Petr, 2003).  

Apenas para esclarecimento, o glissando na trompa é, habitualmente, 

feito de duas formas: pode-se fazer na mesma posição indo de uma nota à outra 

passando pela série harmônica ou dedilhar notas aleatórias para que soe 

também notas que não estão na série.  No caso, optei por usar a primeira opção 

pois, nos meus estudos, me pareceu soar melhor. 

No final da parte A do primeiro movimento, deparei-me com uma 

dificuldade técnica. Realizar o bouché e em seguida o glissando como está 

escrito demanda tempo, e ,por mais que tenha tentado encurtá-lo, sempre resta 

pequeno espaço entre eles. Não acho o ideal mas é um dos casos em que mudo 

a prática por motivo técnico. 

Na nota re bemol com mordente, logo na segunda frase da peça, optei 

por manter a diferença entre as notas do mordente em meio tom. Não faz sentido 

para mim que somente nessa figura a distância seja de um tom inteiro, sendo 

que, geralmente, os mordentes são de semitom.  

O Intermezzo Lirico possui frases bem grandes onde cada linha 

corresponde a uma frase, formadas por duas semifrases e delimitadas pelas 

ligaduras. Sabendo disso, é preciso pensar as dinâmicas de forma que a tensão 

permaneça entre a primeira e a segunda semifrase. Não deve haver a impressão 

de término de frase na metade apenas porque há uma pausa. Basicamente, o 

crescendo e descrescendo funciona bem aqui, como no exemplo abaixo. 

 

Figura 38 – Duas semifrases. Intermezzo Lírico, Slavický. 

O caráter expressivo do segundo andamento permite mexer com as 

dinâmicas e agógica neste tema. Apesar disso, sugiro não mudar muito os 

tempos já escritos. 



 

40 
 

Em Poco più mosso, a nota sol parece ser o pólo de atração. Aqui, 

para contrastar com A, é preciso dar um caráter de leveza e pouca 

expressividade. Como a intenção é dar movimento, acredito que manter o tempo 

é essencial, não cabendo, portanto, acellerando ou ritardando.  

A maior dificuldade que encontrei no segundo andamento foram os 

multifônicos, pois as notas cantadas ficam, ou no limite, ou fora da minha 

extensão vocal, ou seja, muito agudo para a minha voz normal e grave para o 

meu falsete. Tive que trabalhar bastante e optei por cantar em falsete, acredito 

que foi o melhor resultado. 

No terceiro andamento o rigor ritmico é demasiado importante. Foi 

necessário trabalhar bastante esta parte com o metrónomo. Suas maiores 

dificuldades incluem a velocidade, os saltos, dedilhado, extensão e resistência. 

O andamento molto vivo torna tudo muito mais difícil. Diferenciar as 

figuras com e sem acento provou ser uma tarefa árdua nessa velocidade, bem 

como o dedilhado, mas é fundamental que a distinção das notas e dos acentos 

seja bem feita para que o efeito sobressaia. Ainda, a sincronia dos dedos com a 

articulação também é essencial para o resultado sonoro deste trecho. 

Como proposta de transição, na última linha da parte A faço um 

pequeno cedendo para preparar para a parte B, que é mais lenta. 

O Poco tranquilo pode ser bastante expressivo e com um pouco de 

rubato. Na ponte situada entre o poco tranquilo e o “Tempo I”, eu faço uma 

grande pausa e recomeço o tema das semicolcheias (ponte) muito devagar, a 

“conta gotas”, e acelero gradualmente até o “Tempo I”. Faço isso porque com o 

acellerando que acontece desde o início desta parte, a “ponte” ficaria muito 

rápida e perderia seu efeito de transição para a volta ao molto vivo. 

No 3º andamento há o uso de técnica estendida para trompa. A 

dificuldade fica por conta do dedilhado não seguir a série harmônica e da 

velocidade. 

Diferentemente da primeira parte, o final da peça é feito a tempo sem 

cedendos, apenas com grande ênfase nas notas finais. 
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Análise da Fantasia Sul América - Cláudio Santoro 

Primeiramente, faz-se necessário esclarecer que a Fantasia Sul 

América para Trompa Solo faz parte de uma coletânea de peças compostas para 

o Concurso Jovens Intérpretes da Música Brasileira, realizado em 1983. Este 

concurso fora patrocinado pela Sul América2, e por isso seu título (Ray, 2018). 

Santoro compôs uma peça para cada instrumento do concurso, sendo 

esta peça obrigatória com o nome da empresa patrocinadora. Interessante 

perceber, entretanto, que algumas peças são repetidas, como exemplo a de 

violino e violoncelo, sendo iguais à medida das possibilidades (Sabino, 2018). 

No caso da peça de trompa não há repetição, porém, a Fantasia para trombone 

possui introdução e motivos semelhantes. 

A obra tem duração de quatro minutos, possui métrica 

predominantemente ternária e dois andamentos, moderato e allegro, que não 

chegam a ser andamentos separados. Nela o potencial sonoro e técnico da 

trompa é moderamente explorado, não sendo uma peça com grandes 

dificuldades de execução. Há extensão grave e aguda, dedilhado rápido, 

diferentes articulações, expressividade, dentre outras.  

Cumpre colocar, todavia, que nesta fase da música brasileira, as 

técnicas expandidas para trompa ainda não eram muito exploradas pelos 

compositores. Por isso, em toda a peça, há somente a utililzação de glissandos, 

que ocorrem apenas em três momentos. 

A macroestrutura da peça pode ser dividida em três partes: A, A1 e B. 

A parte “A” (compassos 1 ao 37) possui introdução e desenvolvimento; “A1” 

(compassos 39 ao 57) é a reexposição do tema inicial transposta uma quarta 

acima e com variações no desenvolvimento; “B” (compassos 58 a 83) é uma 

combinação dos motivos rítmicos de “A” e “A1”.  

A Fantasia possui contrastes entre o caráter enérgico e o expressivo. 

Como introdução da peça, dos compassos 1 ao 6, aparece uma melodia simples 

 
2 Companhia brasileira de seguros existente até os dias atuais. 
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em mezzo forte, moderada em seu andamento, de motivos rítmicos pouco 

variados e com a indicação de expressivo. Neste tema podemos perceber uma 

das preocupações que acompanhava Santoro desde o período pós-guerra: a de 

itornar suas criações mais acessíveis ou palatáveis ao público leigo (apud 

Gomes, Castro & Makl, 2006). 

Considerei como sendo o Motivo “a” as cinco primeiras notas – da 

nota “fa” à nota “si” – nos compassos 1 e 2. Nele dispenderei mais tempo na 

explicação pois exemplificará conceitos importantes para esta análise. (figura 1) 

No motivo “a” há um ponto de partida e de chegada, ou pontos de 

repouso (arsis), bastante claros nas notas de maior duração, ligadas pela 

movimentação das colcheias – que seria o ponto de tensão (thesis). Como 

explicado anteriormente sobre células intervalares, os motivos rítmicos podem 

não estar relacionados com as células melódicas, e é exatamente o que 

acontece na Fantasia. (figura 1) 

As notas do Motivo “a” não são sua característica principal, mas seu 

desenho melódico, sim. Tal desenho se caracteriza por uma nota ascendente, 

três notas descendentes e uma ascendente, mas a forma mais comum que 

aparece na peça é o Motivo “a” acéfalo, que é constituído por três notas 

descendentes e uma ascendente e que nomearei como a1, que geralmente 

forma o arpejo de algum acorde de qualidade variada. (figura 1) 

O Motivo “a” é repetido mais quatro vezes na introdução sempre com 

elisão, ou seja, a última nota do motivo é a primeira do próximo. A elisão ocorre 

por toda a obra, seja com motivos, frases ou escalas, é comum uma mesma nota 

pertencer a mais de um elemento da peça. (figura 1) 
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Figura 39: Motivos a e a1. Fantasia Sul América. Cláudio Santoro 

 

Diversas variações rítmicas ocorrem em “a”. Do segundo tempo do 

compasso 7 ao primeiro tempo do compasso 8, temos uma nova forma de “a”, 

onde as colcheias são substituídas por tercinas e há a manipulação de “a1” nas 

formas invertida e retrógrada. (figura 2) 

 

 

Figura 40: Variações do Motivo a1. Fantasia Sul América. Cláudio Santoro. 

Do segundo tempo do compasso 8 ao 9, temos “a” variado com 

tercinas e também “a1”.  

 

Figura 41: Variações dos Motivos “a” e “a1”. Fantasia Sul América. Cláudio Santoro. 

Nos compassos 10, 11 e 12, “a” está com uma prolongação na 

primeira nota e são acrescentadas duas colcheias e não aparece “a1”. (figura 4) 
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Figura 42: Variação do Motivo “a” com nota prolongada. Fantasia Sul América. Cláudio Santoro. 

 

Foi considerado como motivo “b” a figura formada pela colcheia 

pontuada e semicolcheia que é usada nos trechos de ligação entre os demais 

motivos. Pode aparecer pura, como nos compassos 14, 15 e 18, ou prolongada 

como nos compassos 12, 13 e 17.  

 

Figura 43 – Motivo “b”. . Fantasia Sul América. Cláudio Santoro. 

Do terceiro tempo de 15 ao primeiro tempo de 17 o motivo “a” aparece 

novamente sem “a1”. 

Nos compassos 19 e 20, “a” aparece completo e com “a1”, porém, o 

mi bemol do começo é variado com quatro semicolcheias alternando meio tom 

acima. (figura 5) 

 

Figura 44: Motivo “a” com motivo “a1”. Fantasia Sul América. Cláudio Santoro. 

 

Do compasso 23 ao 26 o motivo “c” é combinado com as tercinas de 

“a” e com “a1”. 

Basicamente, do compasso 27 com anacruse ao 37, o motivo “a” e 

“a1” são combinados e variados de diversas maneiras em uma movimentação 
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constante e sem pausas e com um grande crescendo a partir do compasso 34. 

Tudo isso provoca uma tensão que tem seu ápice em 36, resolvendo em um 

cromatismo para o re bemol do compasso 37. 

Uma grande pausa no compasso 38 divide a parte A de A1. 

No compasso 39 temos novamente a melodia inicial transposta uma 

quarta justa acima quase que literalmente, se não fosse por uma pequena 

variação rítmica e, consequentemente, de nota no compasso 41. 

Nesta parte final de A1 temos “a1” em 46 e 47, “a1” retrógrado em 

46,47 e 49, e “a” em 46, 47 e em 55 e 56. Há também uma ponte composta por 

motivos “b” que faz a ligação do compasso 50 ao 55. 

Para facilitar a análise da parte B e sabendo que todos os motivos 

rítmicos combinados nela já foram apresentados anteriormente, chamarei as 

tercinas de colcheia de motivo “d”, as tercinas de semicolcheia de “e”, as 4 

semicolcheias juntas de “f” e as colcheias de “g”. A partir daqui a prioridade passa 

a ser mesclar as figuras rítmicas das partes A e A1, portanto não mais se percebe 

o motivo “a” completo como nas seções passadas. Até mesmo o “a1” é 

trabalhado com bem menos frequência, sendo os momentos em que ele é 

mostrado com clareza nos compassos 62, 68, 72, 77 e 78. No mais, em relação 

aos motivos rítmicos, nada de novo, além da própria combinação de células, é 

apresentado até o final da peça. 

A dinâmica da peça permanece, na sua maior parte, em mezzo forte. 

Há momentos em que os crescendos e diminuendos ajudam na criação de 

tensão e de repouso, respectivamente, a que a melodia leva. Porém, em várias 

outras partes em que a dinâmica também poderia contribuir com a condução a 

pontos que merecem ênfase na peça, isso não acontece. 

As articulações mais usadas são o staccato e o legato. O staccato 

deixa a obra em alguns momentos com o caráter mais marcato, como nos 

compassos 9, 16 e 25 e, por vezes, percussivo – como nos compassos 7, 73 e 

74. Há momentos em que o caráter marcato e os ápices das frases são 

reforçados com acentos, isso acontece nos compassos 8, 10 e 67, por exemplo. 

Já o legato é usado na melodia da introdução e em todas as vezes que aparecem 
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as 4 semicolcheias como ornamentação e variação da mínima do motivo “a” 

como nos compassos 19, 21, 27 e 30. 

Em que pese a peça ser composta em torno de centros tonais 

evidentes e possuir características comuns a estilos mais tradicionais de séculos 

passados, as escalas utilizadas não são tons que a maioria das pessoas esteja 

habituada. Além disso, os motivos rítmicos são dissociados dos melódicos. Essa 

falta de sincronia faz com que as tônicas das diferentes tonalidades nem sempre 

coincidam com os tempos fortes e ápices das frases. O resultado desta 

abordagem é uma sonoridade que ainda não se distancia muito do universo 

vanguardista. 

 

Proposta interpretativa da Fantasia Sul América 

Como dito anteriormente, esta obra foi composta para um concurso 

de solistas, sendo para trompa solo.  

Logo no início temos a indicação de moderato (108-112). Entretanto, 

neste andamento a música soa, em algumas partes, um tanto desesperada. 

Além disso, por ser uma peça solo, necessita de rubatos, acelerandos e 

respirações para dar coerência ao discurso musical. Achei mais apropriado à 

minha interpretação que o andamento variasse entre andante moderato (90-100) 

e moderato. Com esta adaptação do andamento foi possível variar de forma 

significativa a movimentação da obra sem sair da concepção do compositor.  

A primeira frase, que vai do início ao compasso 6, faço mais lenta, por 

volta de 90 bpm e com algum rubato e só a seguir, no compasso 7, chego ao 

moderato (108) que é o desenvolvimento da peça e também quando ela ganha 

mais movimento. 

Outro ponto importante é a respiração contida no compasso 23. Eu a 

prolongo um pouco para finalizar e separar bem as idéias entre as seções. Como 

a frase que segue a partir da anacruse de 24 mostra um novo trabalho de motivos 

que se desenvolve aos poucos, eu a inicio mais lenta e pausadamente, 

mostrando cada célula, e acelero até o compasso 26 onde retomo o tempo. 
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Figura 45 Encadeamento das frases e respiração. Fantasia Sul América. Cláudio Santoro. 

Quanto às dinâmicas da peça, temos apenas indicação de pianissimo 

entre os compassos 23 e 33, mas considero que isso não condiz com a 

quantidade de informações que apresenta no trecho. Por isso, faço um 

crescendo pouco a pouco entre os compassos 26 e 32 e também um 

decrescendo no 2º e 3º tempo de 33 para enfatizar o crescendo dos próximos 

dois compassos. 

 

Figura 46: Decrescendo propposto no compasso 33. Fantasia Sul America. Cládio Santoro. 

Já na reexposição do tema ocorrida no compasso 39, não realizado a 

mudança de andamento como na introdução, mas mantenho bastante 

expressivo, mantendo os rubatos não tão lentos. 

No compasso 48, do primeiro tempo para o segundo eu faço uma 

pequena separação para evidenciar este salto. Saltos descendentes são 

importantes nesta peça. Para assinalá-los, faço essa pequena “vírgula” todas as 

vezes em que ele for enfatizado com acentos, à exceção de quando estiver com 

tenuto. Isso se repete nos compassos 66 e 67. 

 

Figura 47: Respiração proposta no compasso 48. Fantasia Sul América. Cláudio Santoro. 
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Figura 48: Respiração proposta no compassos 66 e 67. Fantasia Sul América. Cláudio Santoro. 

Nos quatro compassos finais há uma espécie de coda que me soa 

como uma chamada, bem ao estilo de Strauss em seu concerto no.1 para 

trompa. Para ressaltar essa parte, eu acrescentei um pequeno cedendo e 

diminuendo nos compassos 78 e 79, e retoma em fortíssimo e a tempo no 

compasso 80. Acrescento também um forte-piano em 81 para ter espaço para 

fazer o crescendo. 

 

Figura 49: Compassos finais onde se propoõe crescendo e diminuendo. Fantasia Sul América. Cláudio 
Santoro. 

A Fantasia Sul América para trompa solo não é uma obra que nos 

mostra os efeitos e recursos mais modernos da trompa, como por exemplo as 

técnicas expandidas que os compositores atuais gostam bastante de usar em 

suas composições. Acredito que Santoro tenha querido explorar o som do 

instrumento, suas possibilidades expressivas, extensão, técnicas, as 

articulações, dentre outros. Apesar de não ser uma peça que impõe grandes 

desafios aos trompistas, esses elementos trabalhados, por si só, já causam um 

efeito bastante interessante. 

É uma obra simples estruturalmente e tecnicamente, mas bem bonita. 

A medida que fui me acostumando à sonoridade das suas escalas, a melodia 

passou a fazer sentido e pude planejar melhor as frases e todas as inflexões. 
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Análise do “Duo para trompa e piano” 

Composta em 28 de maio de 1982, em Brasília (ACCS, 2018), em que 

pese a procura a respeito de notas ou comentários, infelizmente parece não 

haver trabalhos publicados sobre esta obra de Santoro. Não foram localizadas 

gravações conhecidas e ela não é citada em nenhum texto ou artigo, a exceção 

do catálogo de suas peças. Foi escrita pouco antes da “Fantasia Sul América” e 

guarda algumas semelhanças em sua estrutura. 

Abre a obra um tema na trompa em piano, quaternário e em 

andamento moderato, majoritariamente ligado e que soa bastante introspectivo, 

mas que também guarda uma certa expressividade. Sob a melodia, o piano toca 

sucessões de acordes repetidos e com pouca movimentação que funcionam 

como uma cama harmônica enquanto marcam o tempo para a melodia. Essa 

marcação do piano é intercalada com intervenções em arpejos e movimentos 

sutis, sempre que a trompa está estática. 

 

Figura 50: Acordes e arpejos realizados pelo piano na introdução da peça. Duo de trompa e piano. Cláudio 
Santoro. 
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A obra é construída, em sua maioria, sobre acordes ou escalas 

alteradas de 6 ou 7 sons e acordes de 4as sobrepostas. Possui independência 

harmônica entre os instrumentos, ou seja, as notas da trompa não seguem a 

harmonia do piano. Contudo, o acorde ou escala escolhido para determinado 

trecho, diferentemente do que ocorre na “Fantasia Sul América”, concorda 

perfeitamente com as frases e motivos ritmicos. 

 

Figura 51: Encadeacmento de acordes realizado na obra Duo de trompa e piano. Cláudio Santoro. 

Apesar de ser possível organizar o material em escalas, isso não 

significa que as notas seguirão as funções do sistema tonal, porque não seguem. 

Não há tônicas, dominantes ou subdominante e a nota que dá nome ao acorde 

pode ter importância mínima para o trecho. 

Momentos como o do compasso 5, em que a nota mib da trompa não 

é consonante com as notas do piano, são muito raros na peça. Por mais que a 



 

51 
 

harmonia seja independente, entre si elas se comunicam. Para evitar choques, 

a nota da trompa está quase sempre suprimida no piano ou repetida, ajudando 

a formar o acorde. 

 

Figura 52: Acorde do piano e nota tocada pela trompa se complementando. Duo de trompa e piano. Cláudio 
Santoro. 

Apesar da introdução ser tética, o motivo principal parece ser 

anacrústico. Logo no primeiro compasso, nas três colcheias finais finalizando na 

mínima (no caso, há uma variação com 2 semicolcheias na primeira nota) temos 

o motivo “a”. Este motivo se repete por toda a primeira parte, podendo estar 

completo ou sem a finalização, somente com as três colcheias. Seus intervalos 

podem variar, sendo apresentados de forma retrógada ou invertida. Todavia, o 

ponto mais importante é este ritmo anacrústico. 

 

Figura 53: Motivo “a” sendo apresentado, com suas variações. Duo de trompa e piano. Cláudio Santoro. 

A peça está dividida em 3 grandes partes: Moderato, Allegro (120) e 

Lento. Há ainda uma pequena CODA. 

Logo no início do Allegro, é apresentado o motivo “b”. Este é um ritmo 

anacrústico que parece ser mais uma alteração do motivo “a”, porém a 

semicolcheia aqui não tem somente a função de variar, ela se torna a figura que 

dá movimento a todo o trecho. Assim como o motivo “a”, “b” também pode sofrer 
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alterações de sentido e intervalo, bem como ser dividido e utilizado em pequenas 

células. 

 

Figura 54: Motivo “b” e suas variações. Duo de trompa e piano. Cláudio Santoro. 

A função de acompanhamento do piano fica evidente em várias 

partes, como nos contratempos do final do Moderato e no início do Allegro. Essa 

dinâmica entre o piano e a trompa segue por toda a música, às vezes em forma 

de ostinatos. Entretanto, a movimentação ocorre apenas quando há notas longas 

ou pausas no instrumento de metal. 
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Figura 55: Acompanhamento do piano. Duo de trompa e piano. Cláudio Santoro. 

No Allegro há a combinação das articulações staccato, tenuto e 

marcato. Estas articulações ajudam a delinear o caráter de cada frase ainda que 

dentro do mesmo andamento.  

Em Lento nos é apresentado o efeito de Bouché. Nessa parte Santoro 

não se preocupa com o choque entrenotas como no restante do Duo e, ao final 

do Lento, tem-se uma repetição para metade do Allegro. 

No Coda, temos material motívico do Allegro, mas não há indicações 

de retorno ao andamento. Neste final ele explora o efeito de glissando e também 

a extensão completa da trompa. É quando aparecem as notas mais agudas da 

obra, inclusive com um re 5 que é fora da extensão normal do instrumento. 

 

Figura 56: Coda. Duo para trompa e piano. Cláudio Santoro. 

No Allegro e no Lento as marcações de dinâmicas são raras. Em todo 

o Allegro há somente um forte escrito em um crescendo no final. O Coda possui 

um crescendo contínuo até o fortíssimo. 

Apesar de não haver muitos pontos de convergência entre a trompa 

e o piano, no Allegro, por vezes, há um jogo de “pergunta e resposta”, que 

aumenta bastante a interação rítmica entre os instrumentos. 
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Proposta interpretativa do “Duo para trompa e piano” 

Para que o tema inicial do “Duo” soe calmo e introspectivo e também 

para distanciar mais o moderato do allegro, é necessário que não o façamos 

muito rápido. Em torno de 90 bpm neste início é um bom andamento. O Allegro 

também precisa ser mais lento, pois algumas passagens ficam demasiado 

difíceis a 120 e também fica complicado executar alguns efeitos nessa 

velocidade. A 110 é possível manter o carater allegro e fica tudo muito melhor 

explicado. 

Uma das mudanças que fiz no meu modo de tocar foi adaptar as 

minhas respirações às frases. Um exemplo é que eu costumava respirar entre 

os compassos 4 e 5. Para mim fazia muito sentido pois a sentença parecia 

acabar exatamente neste ponto. Após a análise harmônica, percebi que na 

verdade ela acaba na metade do compasso 5 (apesar de não ser funcional a 

harmonia ajuda a visualizar). Sendo assim, não fazia sentido eu continuar 

cortando a frase antes da sua última nota, então mudei a respiração para depois 

do mib. 

 

Figura 57: Início e término das frases. Duo para trompa e piano. Cláudio Santoro. 

Sabendo que o motivo principal é acéfalo, não convém dar muita 

importância ou sustentar demais algumas notas longas de começo de 

compasso, como é o caso da introdução da peça e a primeira nota do allegro. 

No allegro, por exemplo, apesar de possuir a indicação forte, é necessário retirar 

um pouco do peso e da força no si bemol agudo (nota da trompa) e também fazer 

uma pequena separação depois dela para que o motivo “a” que se segue fique 

em evidência. 
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Figura 58: Nota sib no começo do alegro. Duo para trompa e piano. Cláudio Santoro. 

As sextinas que aparecem nos compassos 23 e 25 ficam 

interessantes se feitas na mesma posição. Pela velocidade que são tocadas, 

usando flexibilidade ao invés de dedilhado, elas ficam parecidas com trinados 

labiais e soa mais natural. Para que a nota soe de forma correta, faz-se 

necessário realizar o trecho na trompa em fá, utilizando-se um recurso de chaves 

do próprio instrumento. Entretanto, no penúltimo tempo do compasso 25, deve-

se mudar a trompa para sib. 

 

Figura 59: Sextinas a serem feitas na trompa em Fá. Duo para trompa e piano. Claudio Santoro. 

Nos compassos 50 e 51 também observamos alguma dificuldade em 

decorrência do salto de 4ª aumentada que ocorre na sextina. A adversidade é 

tocar o intervalo “limpo” sem resvalar nos harmônicos existentes entre as notas. 

Isso associado à coordenação com os dedos acaba atrasando este grupo e as 

próximas duas sextinas. Sendo assim, após estudo, acredito que o melhor 

dedilhado para este trecho é o exemplificado abaixo: 

 

Figura 60: Sugestão de dedilhado para os compassos 50 e 51. Duo para trompa e piano. Claudio Santoro. 

Para preparar a passagem para o Lento de forma que não fique 

brusca demais, faço o compasso 61 pesante e poco ritenuto, reforçando a 

mudança de caráter. Nesta parte, toda semínima possui um ponto com um ligado 

pequeno levando-a a próxima nota, o que dá a entender que, apesar de 
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separadas, elas devem ser sustentadas e muito bem conectadas. Aqui uso a 

articulação tenuto para o ataque ser o mais suave possível entre as notas. 

Figura 61: Sugestão de interpretação para passagem do Piú Lento para o Lento. Duo para trompa e piano. 
Claudio Santoro. 

No Lento, é possível perceber que Santoro usa o simbolo “+” e a 

palavra bouché em trechos diferentes. Ocorre que estes signos, habitualmente, 

possuem o mesmo significado. Como não achei razão para se distinguir um 

efeito do outro, optei por manter todos igualmente em bouché.  

O mais dificil neste andamento é a afinação. As notas em unissono 

com o piano não são suficientes para dar suporte à trompa. Soma-se a isso a 

dificuldade de execução dos bouchés. Diante dessa dificuldade, quando 

ensaiava com o pianista, sempre pedia para que tocássemos em uníssono, mas 

retirando as notas do acorde, de forma a afinar melhor e habituar o ouvido, 

acostumando-se com aquela sonoridade. Essa forma de estudo foi repetida 

diversas vezes até que me sentisse confortável com o trecho. 

Além disso é preciso usar posições alternativas nas notas mais graves 

como o do# 3 que soa bastante alto. O fa#2 no final também é bastante dificil de 

entrar no foco e de afinar em bouché, por isso escolhi usar o dedilhado 123 da 

trompa em sib, que apesar de soar bastante alto, pode-se fechar um pouco a 

mão na campanula, mas somente o suficiente para abafar o som, chegando-se 

na afinação correta. Como é no registro grave o efeito fica bem coerente com o 

restante dos bouchés. Também precisei de mexer várias vezes no equilíbrio dos 

acordes alterando a dinâmica ou sonoridade para que mesmo na afinação 

correta os acordes não soassem estranhos. 

As notas em uníssono com o piano facilitam mais a afinação em 

relação aos acordes que não possuem uníssonos. Um exemplo de como pode 

soar diferente e mais fácil ou difícil são os acordes dos compassos 65 e 68, eles 

são praticamente os mesmos, mas no primeiro a nota da trompa é reforçada uma 

oitava acima e no segundo está realmente em uníssono. Ambas formam na base 

do acorde uma 9ª aumentada e uma 10ª maior, porém no primeiro é muito difícil 



 

57 
 

de abstrair do choque que há entre as notas fa# (do# para trompa em F) e o sol 

do piano. 

            

Figura 62 – Compassos 65 a 68. Duo para trompa e piano. Claudio Santoro. 

No Coda, não vi razão para permanecer no andamento lento, mesmo 

não tendo indicação de mudar o andamento. Sendo assim, optei por retomar o 

allegro logo após o ritornelo pois todos os motivos são do allegro. Funcionou 

bem, além disso, quando se faz o ritornelo essa mudança do Lento para o Allegro 

já acontece. 

 

Figura 63: Passagem para o Coda. Duo para trompa e piano. Cláudio Santoro. 

Sobre o ritornello, decidi não realizar a repetição que há na obra. Em 

minha análise não achei razões suficientes para fazê-lo. É possível repetir e fazer 

variações no que tange a dinâmica e a agógica. Todavia, as conclusões a que 

cheguei não foram suficientes para uma interpretação diferente e que agregasse 

algo a mais na interpretação. 
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O “Duo” é uma obra que explora alguns poucos aspectos técnicos da 

trompa de dificuldade mediana, mas que é muito bem construída e o seu 

resultado sonoro é surpreendente.  

Digo surpreendente porque as partes da trompa e do piano não 

coincidem quase nunca. Elas não convergem em um ponto comum em que é 

possível dizer claramente que os intérpretes estão juntos e no lugar correto, isso 

torna a peça pouco intuitiva – de início – para quem toca e menos ainda para os 

ouvintes. Apesar disso ela soa muito bem. Acredito que a obra consegue 

transmitir expressividade e empatia em uma mistura da linguagem moderna com 

elementos tradicionais. 

Ainda assim, a peça funciona bem apenas como obra solo, não 

cumprindo os requisitos para ser um bom duo. A função do piano é claramente 

a de um correpetidor, que apoia e embeleza a peça mas não mais do que um 

coadjuvante, enquanto a trompa desenvolve suas melodias e técnicas. 

 

Análise da Sonata nº 1 para trompa e piano - Sérgio Azevedo 

A Sonata para Trompa e Piano, escrita em intenção ao trompista J. 

Bernardo Silva, é uma obra de alta complexidade técnica para ambos os 

instrumentos. Apesar disso, ela é relativamente simples no que tange à sua 

construção, além de não serem usados nela efeitos da trompa costumeiros nas 

obras modernas, como o glissando e a surdina (Azevedo, 2010). 

A peça possui 3 andamentos contrastantes, são eles: 

• Entrada (hierático e contrapontístico) 

• Semplice (lírico e nostálgico) 

• Final - rítmico (ritmicamente complexo e com um travo de 

música latino-americana [com um pouco de "jazz" à mistura]) 

I. Entrada 

No 1º andamento temos a semínima definida a 112 BPM. Está 

claramente organizado em uma forma sonata, contendo introdução, exposição, 

desenvolvimento e reexposição.  
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Cumpre colocar que nem sempre observamos o uso da introdução na 

forma sonata. Entretanto, nesta peça, temos uma introdução bem curta realizada 

pelo piano, em cinco compassos, onde nos é apresentado o tema que a trompa 

tocará.  

Com a entrada na trompa, temos a exposição, onde nos são 

apresentados três temas. O tema A, nos é apresentado do compasso 05 ao 15; 

tema B, do 20 ao 44; e tema C do 45 ao 62. Ressalta-se que não é comum a 

exposição possuir três temas. Este trabalho, no entanto, pode ser visto em 

composições posteriores a Mozart e Haydn, sendo este artifício adotado pela 

escola francesa e, posteriormente, por Beethoven (Gripp, 2010). 

 

Figura 64 – Introdução e Tema A. Entrada, Sérgio Azevedo. 
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Figura 65 – Tema B. Entrada, Sérgio Azevedo. 

 

Figura 66 – Tema C. Entrada, Sérgio Azevedo. 

Cada tema da exposição é introduzido ao piano e, entre os temas A e 

B, temos uma ponte (compassos 16 a 19). 

O Desenvolvimento compreende os compassos 63 a 138 e mescla 

materiais de A (compassos 79 a 93 e 132 a 138) e C (compassos 97 a 106). Na 
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forma sonata, não é obrigatória a apresentação de um novo tema no 

desenvolvimento (Gripp, 2010) Todavia, na presente peça temos um novo tema, 

o qual chamo de D, que acontece entre os compassos 113 e .117. Este tema 

aparece como uma intervenção isolada e logo em seguida volta-se o trabalho 

entre material dos temas A e C. 

 

Figura 67 – Desenvolvimento. Entrada, Sérgio Azevedo. 

Em seguida ao desenvolvimento, temos a reexposição, começando 

no compasso 139 e indo até o final do andamento. É quase uma repetição exata 

dos temas A e B, não fosse a omissão dos cinco primeiros compassos de A. 
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Figura 68 – Reexposição. Entrada, Sérgio Azevedo. 

As frases passam da trompa para o piano harmoniosamente, às vezes 

sobrepondo temas, e sempre interligadas, facilitando bastante a conversa entre 

os instrumentos. 

Possui frases longas e que exercitam os limites da dinâmica e 

extensão da trompa. O compositor explora bastante as acentuações marcato, 

stacatto e sforzatos, principalmente para diferenciar o caráter entre os temas e 

há poucas mudanças escritas em relação à agógica.  

No piano, a harmonia é pouco densa, acordes com três sons é o limite, 

muitas vezes apenas uma voz em cada mão ou uníssonos por oitava. Apesar 

disso, percebe-se a intenção em formar acordes, em sua maioria incompletos, 

que mudam rapidamente. Mesmo assim, não há uma tonalidade clara ou 

cadências que definam funções aos acordes, permanecendo assim, a obra 
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sendo essencialmente uma construção temática independente da harmonia para 

delimitar suas estruturas (frases, temas, seções, entre outros). 

II. Semplice 

O segundo andamento parece ser estruturado em uma forma livre. 

São diversas frases expostas por cima de acompanhamentos do piano. Sua 

configuração não se enquadra nas formas convencionais, mas ainda assim é 

uma construção que se organiza por temas. 

Com o tema principal, e sem contar as repetições, são oito frases ao 

todo, algumas com seis compassos e outras com cinco. A trompa toca uma vez 

cada tema. O tema principal aparece três vezes: duas ao piano e uma na trompa, 

nos compassos 6 a 11, 28 a 32 e 32 a 35. 

 

Figura 69 – Tema principal. Semplice, Sérgio Azevedo. 

Há três pontes de ligação entre os temas. A primeira fica nos 

compassos 19 a 22, a segunda prepara para o clímax do andamento e está nos 

compassos 36 e 37; a segunda está entre 42 e 52 e apresenta um curto motivo 

em bouché.  
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O clímax encontra-se entre os compassos 37 e 41. É o ponto mais 

forte da peça e o único lugar que possui staccato. 

 

Figura 70 – Clímax do movimento Semplice, Sérgio Azevedo. 

Há um tema em estilo fugato ou imitativo nos compassos 43 a 48. A 

melodia começa no baixo do piano, logo após vem na mão direita e em seguida 

é repetida na trompa. 

 

Figura 71 – Pequena Fuga. Semplice, Sérgio Azevedo. 

O piano está na maior parte do tempo com acompanhamentos em 

ostinatos (com pequenas variações), sendo exceções as pontes, as duas vezes 

em que toca o tema principal e a fuga.  

O final do andamento está todo em torno de sib maior, inclusive com 

acordes em que a 9ª aparece, o que remete um pouco ao universo do jazz. Ele 



 

65 
 

finaliza com o piano repetindo o mesmo motivo diversas vezes, e com a trompa 

reduzindo os elementos músicais da frase aos poucos, até sobrar apenas duas 

notas longas em um acorde de si bemol com 9ª maior. 

III. Final – rítmico 

O terceiro e último andamento desta obra, possui a marcação de 

semínima a 140 BPM. É um andamento bastante rápido com várias alternâncias 

de compassos.  

Este andamento diferencia-se dos outros por começar em Fá maior e 

manter as relações funcionais inerentes ao tonalismo. Com temas, em geral, 

alegres e dançantes, e uma combinação rítmica que lembra levemente ritmos 

latinos e o swing do jazz, sua forma é bastante parecida com o primeiro 

andamento, contendo introdução, exposição, desenvolvimento, reexposição e 

coda.  

Após uma introdução com dez compassos no piano, temos a 

exposição, que nos apresenta três temas: A (compassos 11-16), B (compassos 

21-28) e C (compassos 34-43), que são ligados por duas pontes, ponte 1 (17-

20) e a ponte 2 (29-32). Cabe colocar que a ponte 2, em verdade, utiliza a 

introdução como elemento de ligação. 

 

Figura 72 – Tema A. Final – ritmico, Sérgio Azevedo. 
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Figura 73 - Tema B. Final – ritmico, Sérgio Azevedo. 

 

Figura 74 - Tema C. Final – ritmico, Sérgio Azevedo. 

Em seguida, o desenvolvimento é iniciado com os temas A e B 

transpostos uma 3ª menor acima, novamente com a ponte 1 entre eles, também 

transposta. No final do tema B transposto, dos compassos 62 a 67, aparece o 

tema A tocado no piano e transposto uma 3ª maior abaixo.  
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Figura 75 – Desenvolvimento. Tema A tranposto 3ªm acima. Final – ritmico, Sérgio Azevedo. 

A seguir, temos a aparição do tema D (67-77) seguido novamente pelo 

tema B, desta vez uma 2ª menor abaixo. Finalizando a Exposição temos uma 

cadenza entre os compassos 90 e 107. Na cadenza é utilizado o efeito de eco, 

além de usar o 7º harmônico desafinado na nota sib 4.  

 

Figura 76 - Tema D. Final – ritmico, Sérgio Azevedo. 

Chegando ao fim do andamento, temos a Reexposição, que é quase 

a repetição exata da Exposição, na mesma tonalidade e inclusive com a ponte 

1. Todavia, neste final, a trompa acrescenta algumas intervenções com efeitos 

enquanto o piano nos apresenta novamente a ponte 1, tocando algumas notas 
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em bouché e no compasso final, que é um pequeno Coda com três notas, em 

cuivrè3. 

 

Proposta interpretativa da Sonata nº 01 para trompa e piano 

Apesar da peça explorar bastante as acentuações e dinâmicas como 

o fortíssimo, pela sua baixa densidade de sons e suas mudanças rápidas na 

harmonia, ela sugere dinamicidade, leveza e energia. Acredito assim que 

agressividade seja o oposto da intenção da obra e deve ser evitada, o que a 

torna mais difícil, pois o controle das notas na dinâmica e registro propostos 

nesta Sonata é o grande desafio que se impõe ao intérprete. 

Penso que o tema A deva soar enérgico e firme. Para não soar bruto, 

entretanto, acrescento tenuto a essas notas, uma vez que o marcato dá a 

definição necessária à frase.  

Ao tema B, também chamado na forma sonata de contra tema, 

geralmente é dada a função de contrastar com o tema A (Gripp, 2010). Essa 

contraposição acontece por meio de ligaduras e retirada dos acentos. Assim 

sendo, tento acrescentar expressividade ao trecho usando de cedendo e vibrato.  

 

Figura 77 – Trecho do tema B contraponde-se ao tema A. Entrada, Sérgio Azevedo. 

Temos em C uma mescla de staccato, ligado e marcato. Isto sugere 

a volta do caráter de leveza e dinamicidade, porém com momentos de contraste. 

 
3 Som metálico criado a partir da tensão nos lábios (Drehmer, 2012, p.176). 
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Um bom exemplo é no compasso 107 quando o tema C volta na trompa. Não faz 

sentido, para mim, manter toda a frase com a mesma intenção, então eu a penso 

da seguinte maneira: começo bem definido com staccatos e marcatos e 

mantenho o forte confortável (sem exageros); a seguir, os compassos 109 e 110, 

faço-os ainda forte, porém dolce; pequeno decrescendo em 111 para conservar 

energia para o ápice do desenvolvimento em 113; em seguida um crescendo 

constante até o Do 5 fortissimo no final da frase. 

 

Figura 78 – Retorno do Tema C na trompa. Proposta de dinâmica e articulações.  

Os quatro últimos compassos do tema B, tanto na Exposição, quanto 

na Reexposição, possuem fortissimo escrito e devem ser tocados com bastante 

energia para dar sentido de finalização, principalmente no final do andamento. 

“Semplice” significa simples, em italiano. Minha visão de simplicidade 

para este andamento significa não extrapolar nas dinâmicas, manter o tempo e 

não acrescentar informações demais ao que já está indicado. 

Ainda que a melodia seja cantabile, tento não exagerar na 

expressividade e não mexer na agógica da peça. Como os temas são grandes, 

faço crescendo de frase, mas ainda assim, de forma comedida. 
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A melodia é bastante límpida, o que deixa evidente qualquer falha. De 

fato, a maior dificuldade aqui é dar movimento às frases e realizar os vários 

saltos ligados conectando bem as notas. 

A indicação de andamento é a semínima a 52 BPM, porém gosto de 

dar um pouco mais de movimentação aos temas, então prefiro tocar a 60-62 

BPM. 

A frase da trompa dos compassos 7 ao 11 está por cima do tema que 

está no piano e é a primeira vez que aparece, por isso, deve-se tocar menos 

forte para que a voz da trompa aqui não sobressaia. 

 

Figura 79 -  

Nos dois últimos compasso há a indicação da lontano, que significa 

“de longe”, por isso é importante tocar o trecho em pianissimo.  

O maior desafio do Final é se manter em tempo em meio às mudanças 

de compasso e diferenciar as acentuações. O autor da obra não especifica qual 

estilo de ritmo latino americano ele se baseia para compor este andamento, mas 
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percebe-se uma melodia quase festiva, em alto astral. Acho importante esse ser 

o caráter desta parte.  

A escrita não permite tocar com swing. Ainda assim, é possível 

balancear as notas e dar-lhes pesos diferentes para que a melodia adquira certo 

“gingado”. Para além disso, o jazz combina diferentes articulações e 

acentuações, mas ele é um estilo essencialmente ligado. Suavisar o ataque e 

dar fluência e leveza usando o ligado de língua e a sílaba “da”, sempre que 

possível, ao invés do tradicional “ta”, para músicos eruditos, me parece 

apropriado. Neste sentido, definir ao menos articulações mais parecidas com 

esse estilo garantem um pouco de mistura do qual o compositor fala, ainda que 

muito na obra não se enquadre. 

No tema D, temos a indicação de Giubiloso (alegre), portanto, não se 

deve impressionar com o fortíssimo que está escrito, sempre mantendo-se a 

leveza e a agilidade. 

A cadenza é uma pausa abrupta neste clima de alegria. A mim soa 

quase como uma contemplação ou chamadas de notas longas vindas de longe, 

que também provocam ecos. Eu as divido em três grupos (ver figura), com 

longas respirações entre eles, para criar um ambiente de calma e contemplação. 

O último grupo possui acelerando até o si bemol 4 em harmônico natural. 

Particularmente, acho interessante o uso de harmônicos naturais, porém de 

forma isolada como aqui está, apenas provoca dúvidas sobre a assertividade da 

nota e afinação. Em contrapartida, temos a sonata de Britten para trompa e tenor, 

por exemplo, que usa uma série de notas nesta mesma proposta e que logo se 

percebe que as desafinações fazem parte do efeito desejado. Portanto, até 

mesmo por ser uma nota um pouco aguda e passível de falhas, decidi tocá-la na 

posição usual. 
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Figura 80 – Gupos da Cadenza. Sérgio Azevedo. 

A Sonata nº 1 para trompa e piano de Sérgio Azevedo é uma obra que 

pouco traz o piano como solista. Penso estar mais para uma composição para 

trompa com acompanhamento de piano. Ela explora as dificuldades e efeitos 

mais comuns para a trompa, em linguagem e estruturas simples, porém com 

resultado grandioso. Obra belíssima que exige apurado controle de dinâmica e 

extensão e que põe o trompista a trabalhar realmente. Acredito também que, 

além do agradável trabalho de interpretá-la, tão bom quanto é o de ouvi-la. 
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Capítulo 05. Executando o planejado: estudos diários e 

preparações extra-musicais 

Com o repertorio escolhido e, com isso, o desafio do recital 

concretizado, dificuldades técnicas logo se mostraram e foi necessário me 

adaptar. Fazer meus aquecimentos e exercícios diários não é nada novo, faço-

os desde sempre, mas dar uma direção a um projeto específico ao invés de 

estudos que englobem os aspectos técnicos de forma generalizada, seria a 

primeira vez.  

No presente capítulo busco, então, trazer as adversidades pelas quais 

passei durante os meus estudos no curso de mestrado, e de que forma busquei 

solucioná-las. 

Primeiramente escolhi o método “Real Horn World” de Wendell Rider, 

trompista e pedagogo norte-americano, como referência para os meus estudos. 

A escolha teve como fundamento a sua abrangência, uma vez que aborda a 

maioria das técnicas tradicionais de trompa e de sua didática. Além de oferecer 

várias opções de estudos para cada competência técnica, este método também 

dá explicações sobre o que estamos trabalhando e como.  

Segui também os ensinamentos deste método para tornar o estudo 

mais eficiente e conseguir trabalhar todos os aspectos necessários de forma 

igual. O primeiro passo foi isolar os trechos mais complicados, em seguida, foi 

preciso pensar em como essas partes se relacionam com a técnica de trompa 

para saber escolher os exercícios. 

Todavia, por mais dificuldades que as peças possam oferecer, é 

contraproducente querer resolver todos os aspectos com exercícios, além de 

tornar o estudo diário muito grande. Estudar diretamente na obra acredito ser 

mais eficiente, para a maioria dos problemas. Sendo assim, para cada música 

elegi dois ou três aspectos a apurar, somente. 

Sem dúvida alguma, a obra de mais alto nível técnico é a Musica per 

Corno Solo de Slavincký. Trata-se de uma obra virtuosística de bastante impacto 

para o público, que carrega tensão do início ao fim. Exige boa resistência para 
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sustentar o caráter enérgico e realizar todos os ornamentos, que muitas vezes 

estão na região aguda e em dinâmica forte, além de durar cerca de 17 minutos. 

Para trabalhar a resistência não vejo outra forma senão tocando. 

Sendo assim, mantive meu tempo de estudo diário entre 3 e 4 horas. Este, para 

mim, é o limite de tempo tocando em uma única seção. Cumpre colocar que, 

neste período do curso, não foi possível subdividir o tempo de estudo de trompa. 

Soma-se a isso a pandemia, iniciada em março do presente ano. No que tange 

à pandemia, foi necessária a realização de adaptações em minha rotina de 

estudo. Todavia, deixarei para abordar este assunto ao fim do capítulo. 

 Depois de razoavelmente preparadas as obras, passei a tocar o 

repertório inteiro no mínimo uma vez por dia. 

Entre os vários ornamentos escolhi trabalhar os trinados, pois no 

primeiro andamento eles são muitos e, às vezes, consecutivos. Trabalhei os 

trinados com o exercício abaixo: 

 

Figura 81 – Exercício de trinados. Real World Horn Playing. 

O exercício acima deve ser feito na trompa Bb e F, gosto de começar 

na posição 123 da trompa em F e subir até a 0 em Bb. É necessário tomar o 

cuidado de manter o ritmo constante. Ter controle sobre o trinado é mais 

importante do que tocá-lo rápido. Também faço esse estudo em diferentes 

dinâmicas. 

Os multifônicos do segundo andamento se mostraram dificílimos para 

mim. A região das notas cantadas ficam no limite da minha extensão vocal, muito 

agudo para a voz normal e grave demais para o falsete, como já dito no capítulo 

04. Na voz normal eu não chego em todas as notas e no falsete as notas 

falhavam ou apenas soavam muito piano, o que formava acordes instáveis e 

muito desafinados. Assim sendo, precisei transitar entre os dois registros vocais, 

o que não me deixava confortável, mas foi a melhor solução. Para isso elaborei 

os seguintes exercícios: 
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Figura 82 – Exercício para multifônicos. 

O objetivo deste exercício é a estabilidade dos multifônicos, em que é 

necessário manter a coluna de ar constante e equilibrar as vozes tomando 

cuidado para a nota da trompa não ficar forte em relação a da voz. 

Outros problemas incluem a rápida passagem entre os ornamentos 

do primeiro andamento como, por exemplo, os bouchés seguidos de glissandos 

e trinados e a extrema velocidade do molto vivo. Para esses, a solução foi 

trabalhar lentamente desde detalhes como a mudança da mão direita na 

campana até o dedilhado complicado das passagens mais rápidas e acelerar o 

andamento aos poucos. 

 

Figura 83 – Exemplo de ornamentos seguidos. 

Não menos importantes são as passagens líricas, garantir um bom 

som, expressividade e notas bem conectadas é essencial. Não é por acaso, que 

Rider (2002) associa bom som com a boa conexão e diz que “se você consegue 

tocar uma nota com boa qualidade sonora, você também pode levar essa nota à 

outro por meio da ligadura”. 

Se estamos falando de melodias expressivas, então passamos por 

todas as obras, dos andamentos intermediários da Sonata no.1 (Sérgio 

Azevendo) e da Musica per Corno Solo (Slavincký) a trechos de ambas as peças 

de Santoro, mesmo que guardem suas diferenças. Os próximos exercícios 

trabalham conexão de notas com saltos e abrangendo todo o registro da trompa. 
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Deve-se manter uma boa coluna de ar e nunca recuar o apoio à nota, evitar 

também saltar bruscamente de uma nota para a outra, de forma a deixar a 

ligadura o mais lisa possível. Para isso selecionei os seguintes exercícios: 

  

Figura 84 – Exercício para conexão de notas. LT34. Real World Horn Playing. 

  

Figura 85 - Exercício para conexão de notas. LT36. Real World Horn Playing. 

 

Figura 86 - Exercício para conexão de notas. LT37. Real World Horn Playing. 

Nos exercícios acima pode-se trabalhar com os dedilhados mais 

usuais, não é necessário utilizar a série harmônica. Pense em uma vibração 

labial livre, para isso, toque com um bom volume sonoro, o máximo dentro do 

confortável. Mantenha a sensação de vibração livre e relaxada nas ligaduras das 

notas, elas devem acontecer mais como glissandos do que saltos (Rider, 2002). 

Rider (2002) dedica um capítulo para falar da preparação para 

audições e recitais. Nele o autor dá dicas de como lidar com o nervosismo, entre 
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os principais  tópicos estão: esteja preparado; toque em público; simule o 

nervosismo; simule a apresentação por conta própria e se acostume; concentre-

se no conteúdo musical em vez das notas; respire (Rider, 2002, pp. 186-189). A 

seguir, abordarei um pouco sobre cada item. 

Um dos meus objetivos neste mestrado é a vontade de conquistar 

resultados diferentes dos que já tive, algo melhor, mas o que estava me faltando 

para que isso se realizasse? A possível resposta veio em conversa com minha 

psicóloga que, me listando exemplos de pessoas bem sucedidas em áreas 

diferentes, me mostrou que eu ainda não tinha me esforçado o máximo que 

podia. Todas as pessoas que ela citou tinham algo em comum: elas repetiam 

suas tarefas à exaustão, até fazerem sempre igual e da forma como queriam. 

Pronto, eu tinha um novo norte e uma nova forma de estudar.  

O próprio Rider (2002) nos chama a atenção para as repetições, ao 

dizer que ele faz muitas em seu estudo e que não podemos menosprezar seu 

valor. Sendo assim, esta foi a minha principal forma de estudo neste período e 

entendi este tópico de “estar preparado” como sendo igual a “fazer como eu 

quero toda a vez que eu quero”, ou seja, estar no controle do resultado. 

Em meio à pandemia que perdurou por todo o último semestre deste 

mestrado, tocar em público, só foi possível devido ao esforço do professor 

Bernardo que nos proporcionou masterclasses com vários professores 

estrangeiros, sempre com cerca de 20 trompistas a assistir e a tocar. Foi uma 

experiência diferente, mas muito válida pois nos manteve ativos nos estudos e 

nos levava a situações de exposição semanalmente. 

Eu já havia lido sobre simular o nervosismo acelerando a respiração 

e os batimentos cardíacos por meio de exercícios físicos. Nas vezes em que 

testei não obtive o resultado desejado, talvez não o soubesse fazer 

corretamente. Mas o fato é que não me trazia em nada uma sensação parecida 

com a de um recital. Porém, a dica ainda foi válida, pois ao refletir sobre, lembrei 

que a sensação de cansaço sempre me acompanha nas apresentações.  

Percebi também que a quantidade de erros por falta de domínio 

técnico e de concentração quando já estou cansado em meus estudos são 

parecidas com as que tenho no palco. Então, a forma que encontrei para simular 
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um dos incômodos que me afligem em situações de tensão, foi tocar o repertório 

completo, como em uma audição, também ao final do estudo quando já estou 

fatigado – friso que gostei bastante dos resultados. 

A ansiedade que acompanha a preparação para um recital, às vezes, 

é tão angustiante quanto o próprio concerto. Fazer um mapa mental em minha 

cabeça sobre como pode ser a apresentação, se mostrou eficaz para me acalmar 

e aproveitar o momento, pois quando se põe em perspectiva todos os 

pormenores que pode acontecer, percebemos que exageramos o quão ruim 

pode ser o resultado final. 

Sobre o pensar durante a prática, Rider (2002, p.188, tradução nossa) 

nos diz: 

Concentre-se no conteúdo musical e não nas notas. Se preocupar com a 
falta de anotações provavelmente piorará as coisas para você. Esteja focado 

em tocar uma frase bonita e será menos provável que você se fixe em outras 
coisas mais negativas que o deixarão nervoso. Pratique dessa maneira 
também e isso lhe dará conforto. Cante a introdução ou parte de um 

concerto em sua cabeça antes de o tocar, a ideia aqui é, literalmente, encher 
seu cérebro de coisas positivas e envolventes, excluindo os pensamentos 
mais negativos. 

Respiração é, provavelmente, o fator mais prejudicado em situações 

desconfortáveis, mas lembrar de respirar bem é o melhor que uma pessoa 

poderá fazer para o próprio corpo em situações estressantes. 

Ainda, sobre a pandemia, esta de fato foi uma adversidade que surgiu 

sem que pudéssemos nos preparar. Diante disso, minha rotina de estudos teve 

de ser adaptada. Morando em um apartamento de um quarto, com esposa e filho 

com menos de um ano, não foi mais possível manter uma rotina de estudos de 

3 a 4 horas por dia.  

Buscando não prejudicar, então, minha perfomance, adquiri uma 

surdina própia para estudos, em que o som, apesar de abafado, mantêm uma 

afinação satisfatória. Desta forma, pude dar continuidade a boa parte dos meus 

estudos. 

É inegável a importância de um bom espaço físico para o estudo de 

música. A estrutura da Universidade, neste aspecto, é bastante satisfatória. 

Durante quase todo o curso eu podia estudar trompa e usar o piano das salas 
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de estudo para realização de aquecimentos com o bocal, similares de vocalises 

de canto. Já durante a pandemia, com a impossibilidade do uso das salas da 

Universidade, este tipo de aquecimento fora adaptado, sendo utilizados 

playbacks existentes em plataformas de streaming. 

Para além dos estudos em trompa, busquei melhorar minha 

consciência corporal e mental. Aproveitando as oportunidades dadas pela 

Universidade, procurei profissionais na área de medicina dentária, psicologia e 

fisioterapia. 

Acredito ser importante relatar tais fatos em minha dissertação pois 

compreendo que somente podemos fazer música se estivermos conscientes de 

que nosso corpo é nosso instrumento. 

Na área de medicina dentária fiz tratamento para bruxismo, que é o 

ato de morder ou ranger os dentes durante a noite, no meu caso 

especificamente. Procurei o tratamento pois sentia fadiga na mandíbula e 

percebia que o tonus muscular da embocadura já não respondia de forma 

adequada. 

Somado ao tratamento com o médico dentário, procurei um 

fisioterapeuta. Na fisioterapia foi possível entender mais sobre o meu corpo e, 

principalmente, sobre minha postura ao tocar trompa. Foram dez meses de 

tratamento, com sessões quinzenais de RPG4. 

E, finalizando a parte de consciência corporal e mental, procurei o 

auxílio de uma psicóloga. Na terapia pude tratar diversos problemas que 

envolviam a minha relação com o sucesso profissional, bem como a ansiedade 

de palco. Problemas, estes, que até então desconhecia, mas que são muito 

comuns no meio musical. 

Acredito ser importante listar estas etapas do meu processo de 

preparação pois percebo que cada dia mais músicos passam pelos mesmos 

problemas mas, infelizmente, pouco se fala sobre isso no meio performático. Há 

vários trabalhos acadêmicos sobre o assunto, mas pouco se fala sobre ele em 

 
4 Técnica de fisioterapia de ajustamento postural. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Reeduca%C3%A7%C3%A3o_postural_global) 
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sala de aula. Este foi um processo difícil e solitário, mas essencial para eu 

conseguir, hoje, apresentar o recital que preparei ao longo desses últimos 

meses. 

Enfim, estes são apenas relatos de como tentei me preparar técnica 

e psicologicamente para o meu projeto artístico. O resultado final ainda hei de 

descobrir, porém acredito já ter crescido e adquirido bastante conhecimento 

neste processo. Pretendo aplicar este aprendizado em outros projetos futuros, 

com certeza, e principalmente em sala de aula, com os meus alunos. 
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Conclusão 

Se me perguntassem hoje qual foi a maior problemática com a qual 

tive que lidar durante todo o meu curso de mestrado na Universidade de Aveiro 

diria, sem dúvidas, que foi como escrever um projeto artístico performático sem 

esbarrar em outras áreas de conhecimento da música como musicologia, 

educação musical e análise. 

Dissociar a performance dos outros elementos da música, em minha 

concepção, não é viável. Isso porque a música não é simplesmente aquilo que 

se toca no palco. Para fazer música, o performer precisa de vários outros 

elementos, que agregam conhecimento para uma melhor apresentação. 

Neste sentido, em minhas buscas para entender o que de fato é a 

performance, concordo com a visão de Almeida (2011), ao citar Zumthor, que diz 

ser a performance ato efêmero. De fato, a performance é aquilo que acontece 

no momento da apresentação, do palco, com a interação músico/público. 

Sendo assim, interessante a abordagem do autor ao diferenciar a 

performance da interpretação. Ora, se a performance é aquilo que acontece no 

palco, ou como chamamos vulgarmente no Brasil, na hora H, o que seria a 

interpretação? Pois bem, o Autor coloca que a interpretação é aquilo que envolve 

todo o processo de preparação para a performance, o que engloba “estudo, 

reflexões e práticas e decisões do intérprete”. (Almeida, 2011) 

Por isso, durante meu curso, busquei compreender e internalizar as 

músicas a serem performadas. Busquei dar a elas uma interpretação que não 

fosse meramente intuitiva, mas sim fundada em pesquisas. Analisei as peças 

para tentar compreender qual a intenção do compositor em escrever um simples 

motivo rítmico, utilizando-se de uma escala. 

Para além de um estudo formal e musicológico das peças, desafiei-

me nos estudos práticos. No Brasil, o repertório para trompa que fora até hoje 

requisitado não envolvia nenhuma das peças aqui abordada. Mesmo Cláudio 

Santoro, brasileiro, fundador da Universidade onde estudei, e fundador da 

Orquestra de minha cidade. Busquei entender o porquê de não conhecer as 
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peças do compositor brasileiro, mas sem sucesso. Para certas coisas não há 

uma explicação formal. 

Na parte prática, dediquei-me aos estudos diários. Eram 3 a 4 horas 

de estudos por dia, entre aquecimentos, escalas, exercícios, métodos, trechos 

orquestrais. Participei de quase a totalidade dos masterclasses promovidos pelo 

Prof. Bernardo Silva ministrados por importantes trompistas reputados a nível 

internacional. Tive contato com peças até então desconhecidas, que me tiravam 

do que chamamos de “zona de conforto”. 

Soma-se a isso problemas que não estavam previstos em nenhum 

papel: lidar com a ansiedade e com as consequências físicas de um problema 

ainda tão pouco abordado pelos músicos. Procurei especialistas: médicos 

dentários, psicólogo e fisioterapeuta. 

Diante de toda essa trajetória, ainda restava a pergunta: como falar 

sobre performance sem abordar as outras áreas do conhecimento musical? E 

concluí, ao longo desses quase dois anos de dedicação ao mestrado, que não 

há como. A performance é somente o resultado dos meus estudos e escolhas 

nos últimos dois anos, somado ainda, como disse Almeida (2011), a outras 

variáveis não previstas. 
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Oxford de música (1st ed., p. 350). Lisboa: Dom Quixote 

Kennedy, M., Cruz, G., & Nery, R. (1994). Trinado. Dicionário Oxford de música 
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Anexo I 

Gravação do Recital de Formatura de Performance em Trompa, ocorrido no dia 

20 de Julho de 2020, às 15:30h, no Auditório CCCI do DECA – Universidade de 

Aveiro. Disponível em: https://youtu.be/hWHg8-K17qE  

https://youtu.be/hWHg8-K17qE

