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1. IDENTIFICAÇÃO 
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2022/1 

OBSERVAÇÕES: Aula presencial 

 
2. EMENTA 
Aprimoramento e reflexão sobre o domínio técnico do trombone relacionado às necessidades da 
prática musical. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
O estudo do trombone envolve o dispêndio de tempo praticando exercícios para o 
desenvolvimento da técnica. A repetição é essencial para a criação de uma memória muscular que 
será utilizado automaticamente no ler e interpretar uma partitura. O instrumentista então poderá 
focar sua concentração em aspectos menos óbvios como a expressão musical, o estilo temporal 
da peça, o gesto musical e outros elementos constituintes da performance, ou seja, do fazer 
musical. O estudo sistematizado não deve ser feito sem a orientação do professor para que se 
evite o acúmulo de vícios no tocar que eventualmente impediram que o jovem músico tenha uma 
carreira musical promissora. Assim alia-se ao estudo sistematizado, os conhecimentos adquiridos 
ao longo de 500 anos de história do trombone e a orientação de um professor, com a literatura do 
instrumento sendo aplicada com consciência e disciplina.  
  
4. OBJETIVO 

Objetivo Geral: Proporcionar os recursos necessários à autonomia técnica e musical do 
trombonista. 

Objetivos específicos: Realizar estudos técnicos sobre o repertório do trombone através de uma 
literatura previamente selecionada. 

5. PROGRAMA 
 
Técnicas e teorias pertinentes ao aprendizado do instrumento como: 

• respiração e sua fisiologia; 
• postura do corpo (cabeça, pescoço, ombros, tronco, braços, mãos, dedos e pernas); 
• a embocadura e musculatura facial; 
• a articulação de som; 
• a sonoridade e seu estudo; 



• o uso da chave em Fá; 
• posições alternativas e sua aplicação; 
• desenvolvimento da tessitura do instrumento; 
• estudo das escalas; 
• o vibrato, trinados e ornamentação; 
• estudos de flexibilidade.  

 
6.METODOLOGIA  
As aulas serão expositivo-dialogadas e presenciais. Aulas práticas com o uso do instrumento 
(trombone). Leitura de partituras e métodos. Estudo de ao menos uma peça do repertório do 
trombone a ser escolhida pelo professor. Prova final pública com a execução da peça escolhida 
pelo professor. 
 
 
7. AVALIAÇÃO 
Haverá duas avaliações que contarão com 50 pontos cada. 
A primeira avaliação ocorrerá na sétima aula e o aluno deverá tocar um estudo escolhido no início 
do semestre entre os que estão descritos na bibliografia básica. Critérios de avaliação: 
acuracidade rítmica, afinação e expressividade.  
A segunda avaliação ocorrerá na décima quinta aula e deverá ser uma das peças descritas na 
bibliografia complementar e escolhida previamente no início do semestre. Critérios de avaliação: 
acuracidade rítmica, afinação e expressividade. A avaliação final será uma apresentação de uma 
peça com a presença de banca e possível presença de público.  
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