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A série de harmónicos e a mão direita na aprendizagem da Trompa no ensino 

especializado de música. 

 

Resumo 

 

 O presente Relatório foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional do Mestrado em 

Ensino de Música da Universidade do Minho, refletindo o Projeto de Intervenção Pedagógico 

implementado durante o ano letivo 2017/2018 no Conservatório de Música do Porto, nos grupos 

de recrutamento M20 – Trompa e M32 – Classes de Conjunto. 

 O Projeto de Intervenção Pedagógica foi levado a cabo a partir da participação de oito 

alunos de trompa pertencentes a todos os ciclos de ensino, desde a iniciação até ao ensino 

secundário. Os seus principais objetivos foram melhorar o conhecimento da série de harmónicos 

e dar a conhecer as possibilidades técnicas do uso da mão direita na trompa, afinação e efeitos 

de bouché e som de eco. No contexto desses objetivos, foi feita uma introdução à técnica da 

trompa natural.  

 Para a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica foi desenhado um exercício 

de correspondência entre números e harmónicos, dada uma nota fundamental. Foi ainda 

elaborado e entregue a cada participante na primeira aula um Manual que contempla (1) as 

posições da trompa, as séries de harmónicos e os exercícios progressivos de duas notas à série 

completa na série de harmónicos da trompa em Sib; (2) uma sistematização das posições da mão 

direita na trompa e efeitos bouché e som de eco; (3) uma correspondência da emissão das notas 

em trompa moderna na trompa natural e exercícios entre duas notas e a escala completa de Dó 

maior na trompa natural. 

 A metodologia utilizada neste projeto foi a de investigação-ação. Para avaliação da Prática 

Pedagógica foram realizados inquéritos pré- e pós-intervenção, e ainda um questionário a dez 

professores de trompa. Da análise dos inquéritos verifica-se que após a Intervenção Pedagógica, 

os alunos tinham maior conhecimento dos harmónicos e uma maior consciência e correta postura 

corporal e posicionamento da mão direita. 

 

 

Palavras-chave: Trompa Natural, Série de harmónicos, Mão direita, Bouché e Som de eco. 
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The Harmonic series and the right hand in learning the horn in specializes 

music education. 

 

Abstract 

 

The present report was carried out as part of the Professional Internship of the Master's 

Degree in Music Teaching at the University of Minho, where it reflects the Pedagogical Intervention 

that took place during the 2017/2018 academic year at the Conservatory of Music of Porto, in the 

recruitment groups M20 – Horn and M32 –Music Group Class.  

The pedagogical intervention project was carried out from the participation of eight horn 

students belonging to all teaching cycles, from initiation to high school. Its main objectives were to 

improve the knowledge of the harmonics series and to make known the technical possibilities of 

using the right hand in the horn, tuning and effects of Stopped and Stopped Horn. In the context 

of these objectives, an introduction to the natural horn technique was made.  

For the implementation of the Pedagogical Intervention Project, an exercise of correspondence 

between numbers and harmonics was drawn, given a fundamental note. A manual was also 

prepared and delivered to each participant, in the first class, that contemplates (1) The positions 

of the horn, the harmonics series and the progressive exercises of two notes to the complete series 

in the harmonics series of the horn in Bb; (2) A systematization of the right hand positions in the 

horn and Stopped effects and Stopped Horn; (3) A correspondence of the issuance of the notes in 

modern horn in the natural horn and exercises between two notes and the full scale of C major in 

the natural horn. 

The methodology used in this project was research-action. For the evaluation of the 

Pedagogical Practice, pre- and post-intervention inquiries were made and a consultation was 

extended to ten horn teachers. From the analysis of the inquiries, it is verified after the Pedagogical 

Intervention, the students achieved a better understanding of harmonics and an improved 

consciousness and correct posture and right hand positioning. 

 

Key-words: Natural Horn, Harmonic Series, Right hand, Stopped and Stopped Horn. 
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Introdução 

O presente Relatório descreve o estágio efetuado no contexto da Unidade Curricular Estágio 

Profissional, do 2º ano do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ensino da Música 

da Universidade do Minho, implementado no Conservatório de Música do Porto, que teve como 

objetivo a consciencialização da série de harmónicos e o correto posicionamento da mão direita 

da trompa no Ensino Especializado de Música. O Projeto de Intervenção com a designação A série 

de Harmónicos e a mão direita na aprendizagem da Trompa no ensino especializado de música, 

foi desenvolvido com oito alunos, um aluno do primeiro ciclo, quatro alunos do segundo ciclo, três 

alunos do terceiro ciclo e um aluno do secundário.  

O interesse pela temática resultou da constatação da falta de conhecimento por partes dos 

alunos mais novos da série de harmónicos bem como, por parte de alunos mais avançados da 

importância da boa colocação e desenvolvimento da técnica da mão direita, designadamente, na 

afinação e produção de efeitos específicos como o bouché e som de eco. De forma a explicar a 

série de harmónicos, foi construído um jogo, implementado com o apoio de um manual com 

exercícios da série de harmónicos, exercícios para a correção do posicionamento da mão direita, 

exercícios de bouché e som de eco e ainda uma pequena introdução à Trompa Natural.  

No primeiro capítulo é feita uma contextualização histórica da trompa, em que se expõe as 

origens e a evolução da Trompa e a influência da trompa natural na trompa moderna, dando 

principal atenção à serie de harmónicos e aos efeitos bouché e som de eco.  

No segundo capítulo é feita uma contextualização da instituição de acolhimento assim como 

uma pequena caracterização de todos os alunos abrangidos pelo projeto de intervenção. 

No terceiro capítulo expõe-se a metodologia de investigação utilizada – investigação-ação. 

Apresenta-se todos os instrumentos utilizados na recolha de dados, a saber, a grelha de 

observação não participante, a grelha de observação participante, três questionários elaborados 

um a vários professores de trompa do país de forma a aferir o método de ensino e a importância 

que os professores atribuem a cada temática abordada, um questionário pré-intervenção a todos 

os alunos administrado com o objetivo de saber o nível de conhecimento dos alunos e um 

questionário final passado a todos os alunos participantes de modo a entender se tinha resultado 

e se tinham achado interessante a intervenção.  
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No quarto capítulo são expostos vários pontos que considero importantes do plano de 

intervenção, sendo eles a problemática, os objetivos, uma pequena explicação sobre o manual de 

apoio, assim como, uma breve explicação sobre o jogo da série de harmónicos, as planificações 

e uma análise detalhada das aulas realizadas com cada aluno. 

No último capítulo relata-se a análise detalhada dos vários questionários realizados e dos 

relatórios das aulas elaboradas com os vários alunos, terminando com uma conclusão de cariz 

global. 
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1. Fundamentos do ensino da trompa 

1.1 Origem e evolução da trompa 

Aspetos organológicos 

A trompa é construída num tubo de metal ligeiramente cónico, enrolado várias vezes, com 

cerca de 3,7 metros de comprimento, com um bocal numa das extremidades e uma campânula 

na outra e munido de três ou quatro chaves de acordo com o modelo (Crapanzo, s.d., p. 1).  

A trompa faz parte do grupo dos aerofones de bocal, em que o som é produzido através da 

vibração labial. A técnica da embocadura – o controlo labial do executante –, tem grande 

importância na execução de todos os instrumentos de sopro, pois, dependendo da tensão dos 

lábios, a pressão do ar para além de determinar o harmónico que se pretende tocar também 

controla e varia a afinação de cada harmónico (Henrique, 1994, p. 228). 

Nos metais o formato do bocal influencia a facilidade da obtenção das notas em determinados 

registos, bem como o timbre desejado, sendo que os bocais mais profundos e maiores facilitam a 

emissão dos graves (Henrique, 1994, p. 228). Michels (2003, p. 47) refere três tipos de bocais, 

sendo eles: (1) o bocal hemisférico superficial; (2) o bocal hemisférico profundo; e (3) o bocal 

cónico. O bocal cónico é o utilizado na trompa e produz um som suave e sombrio; o bocal 

hemisférico profundo é utilizado em cornetas e bugles e obtêm um som doce devido à sua 

profundidade; por último o bocal hemisférico superficial que é utilizado nos trompetes e trombones 

proporcionando um som claro e rico em harmónicos.  

 A escolha do bocal é delicada, pois não existe um bocal ideal que resulte bem em todos os 

trompistas, uma vez que os trompistas não têm as mesmas necessidades e fisionomias. Alpert 

(2006, p. 8) afirma que o bocal deve possuir dimensões moderadas e possibilitar ao trompista 

realizar os vários estilos, de Mozart a Mahler e Strauss. 

 A trompa é, tal como outros instrumentos (e. g., trompetes, clarinetes), um instrumento 

transpositor. Os instrumentos transpositores “são instrumentos em que os sons produzidos, sons 

reais, não correspondem às notas que o executante lê na partitura. Para os designar junta-se ao 

seu nome o nome da tonalidade de base em que estão afinados – por exemplo, clarinete em sib, 

trompa em fá” (Henrique, 1994, p. 230). Oling (2004, p. 248) afirma que a transposição é a 

transferência de música de uma escala para outra. A música para os chamados “instrumentos 
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transpositores ” escreve-se na altura do som em que é tocada e não naquela em que é ouvida. A 

trompa é um instrumento transpositor, que transpõem normalmente em fá, em que as notas reais 

são uma quinta abaixo da nota executada e lida. Nos instrumentos transpositores “o som 

fundamental e a série de sons naturais são determinados pelo comprimento do tubo” (Michels, 

2003, p. 47).  

Evolução da trompa 

 Crapanzo (s.d) sugere que a história da trompa começa há milhares de anos, época em que 

o homem aprendeu a fazer instrumentos feito de chifres, madeira, caules e marfim. Passou 

também pelos povos etíopes, hebreus, gregos e indianos. No início as trompas destinavam-se mais 

a fins mágicos e rituais do que à execução musical, também serviam para amplificar e distorcer a 

voz, gritando ou falado através delas (Henrique, 1994, p. 326).  

 Da Idade do Bronze conhecem-se as trompas originárias do norte da Europa, designadas Lur. 

O instrumento foi encontrado pela primeira vez em 1797, numa escavação na Dinamarca, e 

posteriormente, na Suécia, Noruega, Alemanha e Irlanda. Estas trompas datam de entre 1100 

a.c. e 500 a.c., são feitos em bronze, possuem um tubo cónico alongado, com 1,80 a 2,5 metros, 

em forma de S distorcido, e terminam com um disco em bronze decorado com figuras geométricas 

que simbolizam o sol. O Lur é uma trompa simples, feita de corno de mamute e posteriormente 

decorada com metal. Mais tarde, o instrumento passou a ser feito em bronze fundido e com um 

bocal em forma de taça (Oling, 2004, p. 105).  

 O Cornu e a Buccina eram trompas usadas pelos romanos. O cornu era usado para fins 

militares, como cerimónias fúnebres, mas também no circo, e a buccina era utilizada para indicar 

as horas à população (Henrique, 1994, p. 327). O cornu tem um tubo longo e metálico, com 

aproximadamente 3 metros, era estreito e cónico, com a forma da letra G, e uma barra transversal 

de madeira que servia para dar solidez ao instrumento e servir também de suporte. A buccina é 

curva para a conveniência do intérprete, com uma boca muito larga, para difundir e aumentar o 

som (Smith, 1875).1  

 Na idade média, continuaram a usar-se para fins musicais os primitivos cornos de animais, 

primeiro sem bocal, depois com um bocal parte integrante do instrumento, e mais tarde com bocal 

                                                           

1
 Texto original: “the buccina is curved for the convenience of the performer, with a very wide mouth, to diffuse 

and increase the sound” (Smith, 1875). 
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destacável. No século X começaram a surgir os cornos com orifícios laterais permitindo a execução 

de pequenas melodias. A par deste tipo de instrumento continuaram a existir outros sem orifícios 

como é o caso do olifante (Henrique, 1994, p. 327). O olifante é uma espécie de pequena trompa 

da idade média italiana esculpida em osso ou marfim e decorada com grande riqueza. Foi 

introduzida no Ocidente a partir de Bizâncio e existiu até ao Renascimento. Servia basicamente 

como decoração, presente de luxo ou prémio, do que à execução musical propriamente dita 

(Dourado, 2008, p. 232). 

 Na idade média também surgiu a trompa dos Alpes. Esta trompa era usada pelos pastores 

da época para poderem comunicar entre si e também fazer música. Este instrumento é retilíneo 

e de grandes dimensões, podendo atingir os quatro metros de comprimento. É feito de madeira 

oca de abeto e termina com uma campânula ligeiramente virada para cima. O som é produzido 

pela vibração dos lábios apoiados no bocal. Hoje em dia, este instrumento é construído com 

objetivos diferentes, como tocar nos festivais de canto tiroleses, em competições de luta suíça e 

como entretenimento dos turistas (Cordeiro, 2016).  

 A trompa de caça desenvolveu-se a partir do corno de caça, como forma de economizar 

espaço com o enrolamento do tubo metálico prolongado (Michels, 2003, p. 49). Esta trompa era 

usada em grandes festas venatórias que se realizavam nas cortes. O instrumento era tubo metálico 

enrolado, com um pavilhão numa extremidade e o bocal na outra. Calcula-se que a trompa tenha 

adquirido a sua forma circular em meados do século XVI (Oling, 2004, p. 107). 

No final do século XVII surgiu a trompa natural, a partir da trompa de caça. Deram- se algumas 

alterações na trompa de caça para se tornar na trompa natural – o tubo torna-se mais comprido 

e estreito, o perfil do tubo, que era cónico passa a ser cilíndrico e em parte cónico, o pavilhão 

expande-se mais e, por último, o bocal passa a ser em forma de taça em vez de ser em forma de 

funil. Destas transformações resulta uma alteração do timbre e a possibilidade de tocar até ao 

décimo-sexto harmónico e não somente até ao oitavo harmónico (Henrique, 1994, p. 328). Para 

variar a afinação da trompa natural utilizavam-se secções intercalares de diferentes extensões, que 

se colocavam entre o bocal e o tubo, ou bombas de prolongação (Michels, 2003, p. 49). 

Em 1740 o trompista Anton Joseph Hampel desenvolveu a técnica de introduzir a mão direita 

na campânula, como uma espécie de surdina e também para corrigir a afinação, experimentando 
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igualmente o uso de surdinas. Esta inovação, juntamente com a adoção de um novo tipo de bocal, 

veio permitir o uso regular da trompa na orquestra (Henrique, 1994, p. 329). 

Em 1815 foi construída em Paris a primeira trompa omnitónica que consistia na junção de 

oito trompas diferentes numa só, podendo assim o intérprete trocar apenas o bocal de posição. O 

problema desta trompa era o excesso de peso. Também John Callcott desenhou uma trompa 

omnitónica, sendo que esta consistia num tubo circular com todos os comprimentos de meio-tom, 

onde o intérprete tinha de ir articulando o tubo que necessitava, podendo assim evitar a tonalidade 

que não necessitava. Todas estas mudanças tinham o objetivo de construir uma trompa mais 

prática (uma vez que o instrumentista não precisava de transportar consigo todas as roscas), e 

versátil, dando aos compositores maior liberdade na escolha de tonalidades. Estas experiências 

acabaram por proporcionar a descoberta dos diferentes sistemas de válvulas (Lecha, s.d.). 

 A introdução das válvulas ocorreu em 1814 e tornou possível a cromatização total da trompa 

(Michels, 2003, p. 49). Hampel imaginou o sistema de roscas de vários tamanhos, onde cada um 

produzia o som da respetiva fundamental sobre a qual se pode executar uma série de harmónicos. 

Os meios-tons eram produzidos com a ajuda da introdução da mão direita na campânula.  

 Foi no início do século XIX que o instrumento sofreu a sua maior evolução, quando Blumhel 

e Stolzel inventaram os cilindros e os pistões. Com esta inovação foi criada a Trompa Cromática, 

na origem da forma que hoje lhe conhecemos (Crapanzo, s.d, p. 1). Normalmente são utilizadas 

três válvulas ou pistões. A finalidade do pistão é promover um acrescento ao tubo do instrumento 

suficiente para este baixar meio-tom, um tom ou um tom e meio.  

 Segundo Michel (2003, p. 47) a primeira válvula afina um tom abaixo do som original, a 

segunda baixa meio-tom e a terceira baixa 1 tom e meio, ou seja, uma terceira menor. Estas 

válvulas podem ser combinadas, sendo que dessa combinação resulta uma descida de até 6 

meios-tons. Sendo que com esta inovação no instrumento é possível preencher cromaticamente 

as notas em falta da série de harmónicos da trompa natural. Alguns instrumentos têm a válvula 

transpositora. Alguns instrumentos têm a válvula transpositora sendo que são chamadas as 

trompas duplas. Este nome foi atribuído pelo facto de as trompas serem consideradas um 

instrumento transpositor em Fá tem ainda uma válvula transpositora que permite ficar em Sib, o 

que facilita bastante na execução do registo agudo do instrumento. Algumas trompas têm ainda 
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uma segunda válvula transpositora, que são chamadas as trompas triplas, que as permite transpor 

uma oitava (Michels, 2003, p. 49). 

1.2 Influências da trompa natural na trompa moderna 

A trompa natural e a trompa moderna (trompa de válvulas) têm como principal diferença a 

forma de tocar, sendo que, na trompa natural alteram-se as roscas para a tonalidade referenciada 

na partitura enquanto na trompa moderna tal ocorre através do mecanismo de válvulas. Alpert 

(2010, p. 38) relembra que na trompa natural o instrumentista necessita da embocadura e da 

mão dentro da campânula para ajustar rapidamente a altura do som, enquanto na trompa 

moderna basta ajustar a combinação das válvulas para soar a nota desejada, ainda que com a 

ajuda da embocadura e também da mão direita dentro da campânula.  

O trompista moderno, contudo, com a facilidade de alterar o comprimento do tubo através 

das válvulas excluiu a necessidade de ajustar as notas através da mão direita. Com o aparecimento 

da trompa moderna a técnica da mão direita foi deixada de ser utilizada. Infelizmente, para muitos 

trompistas modernos, o movimento da mão direita deixou de ter qualquer significado quanto à 

afinação e ajustes de entoação, sendo apenas utilizada para a produção de efeitos timbricos, como 

o bouché e o som de eco (Theoro, 2011,p. 2). Para Theoro (2011, p. 2), tal constitui um grande 

empobrecimento técnico, dando nota de que: 

“Se o trompista moderno descobre os benefícios da utilização desta técnica para 

ajustes de afinação, sonoridade e timbre, enriquecerá sua interpretação trazendo um 

grande diferencial em sua performance. Além do uso da técnica de mão, o treinamento 

técnico de flexibilidade labial, utilizado na trompa natural, para a obtenção de 

ornamentos, também proporciona ao trompista um desenvolvimento técnico grande e a 

habilidade adquirida influi diretamente na fluência sonora, favorecendo imensamente a 

performance na trompa moderna”. 

A afinação é algo que preocupa qualquer instrumentista, tanto na trompa natural como na 

trompa moderna. Na trompa natural, uma correta afinação envolve grande capacidade de 

concentração, conhecimento do instrumento e da forma de tocar e ainda flexibilidade. Outro aspeto 

que diz respeito à entonação é a capacidade de perceber a diferença entre afinação e o timbre da 

nota, uma vez que cada nota na trompa natural tem o seu timbre devido ao posicionamento da 

mão na campânula (Alpert, 2010, p. 44). 
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1.2.1 A série de harmónicos 

 Oling (2004, p. 246) define a série de harmónicos como o conjunto de notas possíveis num 

instrumento de sopro, variando apenas a intensidade do ar, sem aumentar nem reduzir o 

comprimento do tubo. As notas que se tocam na trompa derivam da série de harmónicos, ou seja, 

do conjunto de notas que é possível executar com a mesma dedilhação, alterando apenas o 

formatos dos lábios (Matosinhos, 2004). 

A série de harmónicos é fisicamente infinita, sendo que as primeiras 16 notas surgem ao 

subdividir uma corda vibratória (experiência de Pitágoras) em 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10, 

etc. partes. Ou seja, se afinarmos uma corda em dó, notaremos que a sua metade também vibrará 

em dó na oitava acima, a metade deste também e assim por diante. Logo cada seção da corda 

também vibrará em duas metades, produzindo o som de uma 8ª acima e se tomarmos a extensão 

inteira dessa corda com a suas subdivisões notaremos que se formarão intervalos de: 

Fundamental, oitava aguda da fundamental, quinta, quarta, terça, etc. (Anderle, 2001). A série de 

harmónicos é formada por todos os intervalos, desde os mais simples no registo mais grave do 

instrumento aos mais complexos do registo agudo e tem dezasseis harmónicos, sendo que os 

harmónicos número 7, 11, 13 e 14 são um pouco mais baixos do que no sistema temperado, 

como podemos verificar na figura abaixo representada: 

 

 

Figura 1 – Série de harmónicos de trompa fá 

 

 Alpert (2010, p. 40) assegura que a primeira coisa que um estudante deve memorizar é a 

série de harmónicos de dó. Esta é composta por notas que estão disponíveis sem qualquer 

alteração no posicionamento da mão direita na campânula. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit-Oekk_LcAhUsxYUKHXBvAEsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.terradamusica.com/som-e-serie-harmonica/&psig=AOvVaw0qRQ-tyUht_9REEsnAJ4-k&ust=1534528769704170
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1.2.2 Mão direita 

 Anton Joseph Hampel, nascido em 1710, segundo trompa da Dresden Hofkapelle desde 

1737, investigou com afinco a melhor forma de realizar diversos timbres na trompa natural 

utilizando a introdução da mão direita dentro da campânula, abrindo e fechando, consagrando-se 

como o precursor da técnica através da qual o instrumento era capaz de produzir notas fora da 

série harmónica e obter assim uma escala cromática. A partir desse momento, e através dessa 

técnica, os trompistas desenvolveram um controle muito grande de afinação, timbre, sonoridade 

e efeitos característicos da trompa. Com o desenvolvimento do instrumento e a invenção da trompa 

de válvulas e chaves, a técnica da mão direita foi deixando de ser utilizada. Infelizmente, para 

muitos trompistas modernos, o movimento da mão direita não tem qualquer significado quanto à 

afinação, sendo utilizado apenas para a produção de efeitos como o bouché. Se o trompista 

moderno descobre os benefícios da utilização desta técnica para ajustes de afinação, sonoridade 

e timbre, enriquecerá a sua interpretação fazendo grande diferença no momento da performance 

(Theoro, 2011, p. 2). 

Na trompa natural o instrumentista introduzia a mão na campânula, tapando-a 

aproximadamente ¼, ½ ou ¾ da sua área, de modo a obter sons fora da série dos harmónicos 

(Henrique, 1994, p. 325). Durante o curso do séc. XVIII, desenvolveu-se uma solução parcial para 

a escala incompleta da trompa. Com o objetivo de preencher muitas das notas perdidas 

naturalmente, a solução encontrada foi a da utilização da mão na campânula, fazendo subir alguns 

harmónicos abertos. A mão também realizava outras funções como temperar alguns harmónicos 

desafinados e colorir o som do instrumento com um som mais agradável, escuro e penetrante 

(Menezes, 2010, p. 16). Essa nova técnica exigiu algumas mudanças quanto ao formato da trompa 

assim como o bocal. O corpo da trompa tornou-se mais estreito e enrolado do que a trompa de 

caça, facilitando, dessa maneira, o acesso mais confortável à campânula do instrumento. A 

abertura da campânula aumentou para acomodar a mão do trompista, aumentando 

consequentemente, todo o diâmetro do tubo. Toda essa mudança resultou numa qualidade de 

som mais rica, com uma extensão de dinâmica mais ampla e uma melhor resposta para o registro 

grave. Os trompistas começaram a explorar os registros médios e graves da trompa, resultando, 

em decorrência disso, em mudanças tanto nos bocais quanto no ajuste de embocadura (Menezes, 

2010, p. 17). 
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 A mão direita tem grande influência na forma de tocar de cada trompista e são várias as 

funções atribuídas à importância da mão, expondo-se de seguida o correto posicionamento, as 

mudanças de afinação que resultam de um pequeno movimento da mão, os efeitos que são 

passíveis de realizar alterando o posicionamento da mão, como é o caso do bouché e o som de 

eco e por último a realização de uma escala movendo apenas a mão direita como na trompa 

natural.   

 O posicionamento da mão direita na campânula é muito individual e bastante discutível. 

Matosinhos (2004), refere que a posição mais usual é colocar a mão ligeiramente esticada, 

ligeiramente em forma de concha, com as costas da mão na campânula, mantendo todos os 

dedos juntos, como podemos verificar na figura nº2, abaixo representada. Matosinhos também 

acredita que a mão deverá estar na posição em que com um mínimo movimento se possa fazer 

som bouché. 

 

 

Figura nº 2 – Posicionamento da mão na campânula 

 

  A mão direita também poder ser utilizada para alterar a afinação, mas preferencialmente, 

as notas devem ser afinadas com a embocadura, pois a mão para além de alterar a afinação 

também altera o timbre (Torres, 2015, p. 26). Fechar ligeiramente a campânula com a mão, baixa 

afinação, escurece o timbre e diminui a projeção sonora. Afastando a mão direita, a afinação sobe, 

o timbre fica mais brilhante e a projeção sonora aumenta. Apesar da mão direita afetar a afinação 

e o timbre, fechando a mão em forma de concha, ligeiramente afastada da campânula, é possível 

alterar apenas o timbre não influenciando a afinação (Matosinhos, 2014). 

 O efeito bouché é uma consequência da descoberta da técnica de mão de Anton Joseph 

Hampel. A técnica de mão, utilizada até hoje pelos trompistas que se dedicam à prática da trompa 
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natural, consiste em posicionar a mão direita de modo a fechar a mão da campânula em diferentes 

níveis. Dependendo da abertura e do posicionamento da mão do músico na campânula a altura 

do som pode ser alterada e produzidas notas diferentes. A consequência desta obstrução total da 

abertura da campânula da trompa resultou num timbre metálico, o bouché (Beltrami, 2011, p. 

74). Para Matosinhos (2010, p. 21), o bouchê obtêm-se fechando totalmente a campânula com a 

mão direita e fazendo com que soe um som metálico. O som resultante é ½ tom mais agudo, 

sendo por isso necessário tocar ½ tom mais grave na Trompa em Fá. Nas figuras abaixo 

representadas é possível verificarmos a diferença do posicionamento da mão direita na trompa 

quando a mão se encontra no posicionamento normal e não figura nº4 a realizar o efeito bouché. 

 

 

    Figura nº3 – Posicionamento da mão aberta Figura nº4 – Mão bouché 

 

 O bouché pode ser representado pelo símbolo (+), colocado acima ou abaixo das notas na 

partitura até o momento em  que se encerre através da presença do símbolo representativo (o), 

localizado acima da nota. Pode ser identificado através de expressões como stopped (inglês), 

gestopft (alemão), bouché (francês) e chiuso (italiano). Pelo facto de não haver uma palavra 

especifica em português para determiná-lo, usamos a mesma expressão que os franceses - bouché 

(Beltrami, 2011, p. 75). 

Na imagem abaixo podemos facilmente compreender o posicionamento da mão para realizar 

uma escala cromática na trompa natural, sendo que o símbolo + significa bouché, ou seja, sempre 

que aparece esse símbolo a mão deve ser colocada como se de uma nota em bouché se tratasse, 

ou seja, a mão deverá ficar totalmente fechada. Quando aparece “0” a mão deverá estar 

totalmente aberta, tirando mesmo da campânula. O símbolo ½ significa que a mão deve estar 



12 

  

meia fechada e ¼ a mão deverá estar quase toda fechada. Nas notas onde não aparece nenhum 

símbolo por baixo a mão deverá estar colocada normalmente na campânula. 

 

 

Figura 5 – Escala completa da trompa natural 

  

 Froydis Ree Wekre (2016), conceituada trompista norueguesa, sugere que se deve praticar 

todos os dias exercícios de bouché, pois beneficia o som, a afinação, a eficácia da respiração, uma 

vez que, principalmente no registo grave, é necessário uma grande quantidade de ar e grande 

velocidade para a concretização deste efeito. Tocar som bouché forte é fisicamente diferente de 

tocar piano, uma vez que exige mais esforço. 

 Para além do bouché os trompistas são solicitados frequentemente realizar o som de eco, 

que se produz deixando uma pequena abertura entre a palma da mão e a campânula (Crapanzo, 

p. 1). Fechando parcialmente a campânula, o som resultante é ½ tom mais grave, logo é 

necessário tocar ½ tom mais agudo na Trompa em Si bemol. O som de eco também é também 

designado por half stopped (inglês), e é representado pelo símbolo +. Para obter este efeito deixa-

se um pequeno espaço entre o polegar e a palma da mão para que saiam as vibrações, de modo 

a soar a um som mais suave como o próprio eco do som natural (Ceccarossi, 1984). 

 Wekre (2016), recomenda que todos os trompistas toquem trompa natural, de forma a obter 

maior precisão, qualidade do som e conhecimento do desenvolvimento da trompa. Esta também 
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recomenda numa fase inicial apenas tocar sons abertos, de forma a conhecer perfeitamente a 

série de harmónicos. Sugere ainda a improvisação como forma de conhecer de forma interessante 

e gratificante a série de harmónicos. Para terminar, recomenda que o instrumentista se habitue à 

técnica de mão e à sensação de tocar trompa natural. Propõem como forma de tocar trompa 

natural, tocar excertos orquestrais, que originalmente foram escritos para trompa natural, assim 

como concertos e música de câmara clássicos e barrocos. Com tais recursos, a trompa atual 

permite aos compositores e instrumentistas otimizar, de forma muito criativa e variada, as 

potencialidades do instrumento (Costa, 2008). 
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2. Caracterização do contexto de estágio 

2.1 Caracterização da instituição de acolhimento 

Situado no centro da cidade do Porto, o Conservatório de Música do Porto (CMP) é uma 

instituição com um significativo impacto, não apenas na sua zona geográfica mas também ao 

garantir através das suas inúmeras atividades uma presença destacada na vida cultural de toda a 

região.  

A principal missão do Conservatório de Música do Porto é garantir uma formação integral de 

excelência na área da Música, orientada para o prosseguimento de estudos (Projeto Educativo, p. 

10). Para proporcionar este ideal, a escola norteia-se por princípios e valores tais como “promover 

a aquisição de competências no domínio da execução e criação musical; incentiva à superação 

das limitações e à busca da perfeição, que se atingem pela perseverança, pela disciplina e pelo 

rigor; desenvolve o sentido da responsabilidade e a capacidade de autodeterminação; educa para 

a autonomia e para a ação, gerando autoconfiança e favorecendo a iniciativa individual; desenvolve 

a capacidade de cooperação e de trabalho em grupo, nomeadamente pela prática regular de 

música de conjunto; educa para a participação na construção da sociedade, sublinhando o valor 

da sensibilidade artística nas relações interpessoais; apela à inovação, ao sentido de pesquisa e à 

investigação, estimulando uma atitude de procura e desenvolvimento da criatividade; contribui 

para a formação mais global, desenvolvendo a capacidade crítica, a sensibilidade e o sentido 

estético; sensibiliza para o respeito e defesa do património cultural e artístico (Projeto Educativo, 

p. 10). 

O CMP foi oficialmente inaugurado no dia 9 de Dezembro de 1917, na época situado na 

Travessa do Carregal nº87 onde se manteve até ao dia 13 de Março de 1975 (Projeto Educativo, 

p. 2). No entanto é importante referir que desde a segunda metade do séc. XIX que a cidade do 

Porto sentia a necessidade da criação de uma instituição pública destinada ao ensino da Música, 

tal como aconteceu em Lisboa com a criação do Conservatório Nacional em 1835, havendo 

apenas repercussões após a implantação da República com o pianista e diretor de orquestra 

Raimundo de Macedo. Assim sendo, a 17 de Maio de 1917 realizou-se uma reunião em que a 

Câmara Municipal do Porto iniciou a organização de um Conservatório de Música para a cidade. 

Nesse mesmo ano o Conservatório de Música do Porto arranca o seu ano letivo com 339 alunos 

distribuídos por vários cursos. Quando as antigas instalações se tornaram insuficientes para as 
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necessidades educativas, após Abril de 1974, o Conservatório transferiu-se para instalações com 

maior capacidade e mais possibilidades de satisfazer a procura desta formação artística. Assim, a 

partir de 13 de Março de 1975, o Conservatório passou a ocupar o Palacete Pinto Leite situado 

na Rua da Maternidade nº13, no Porto. A 15 de Setembro de 2008, após obras de requalificação 

e ampliação, esta instituição já quase centenária instalou-se na Praça Pedro Nunes, vindo ocupar 

a ala poente do edifício da Escola Secundária Rodrigues de Freitas, e ainda um edifício construído 

de raiz, onde se situa os auditórios, a biblioteca, as instalações do 1º ciclo e outros equipamentos 

de apoio, indispensáveis a este tipo de ensino. O auditório do Conservatório foi inaugurado a 13 

de Abril de 2009, e atualmente conta com um equipamento de luz e de som. Assim como também 

com um estúdio de gravação. 

O CMP é uma escola da rede pública do Ensino Artístico Especializado da Música e articula 

vários níveis de ensino, desde o primeiro ciclo até ao final do ensino secundário, acolhendo 

atualmente mais de 1000 alunos, matriculados desde o 1ºano do 1ºciclo, até ao 12ºano/8ºgrau. 

O intervalo de idades dos alunos situa-se entre os 6 e os 23 anos, que é o limite máximo 

estabelecido para admissão ao Curso Complementar de Canto (Projeto Educativo, p. 5).  

A admissão ao Conservatório é feita através de provas de aferição, correspondentes à idade e 

ao grau a que o aluno se candidata e aos conhecimentos musicais que poderão ter. É importante 

referir que, independentemente do regime de matrícula que os alunos integram, implica um 

trabalho individual contínuo e prolongado, grande parte realizado em casa, e que devem ser 

transversais a todas as disciplinas (Projeto Educativo, p. 6). O CMP oferece todos os níveis de 

ensino, sendo possível que um aluno entre no 1º ano do 1º ciclo e termine o 12ºano, fazendo todo 

o seu percurso escolar no Conservatório de Música do Porto. As instalações do Conservatório têm 

isso em conta, garantindo uma diversificada caracterização de salas, condições físicas de 

mobiliário, equipamento, acesso e outras condicionantes, adaptadas à diversidade de idades dos 

alunos (Projeto Educativo, p. 9). Neste leque de alunos encontra-se estudantes de muitos 

municípios diferentes, naturalmente o Porto é de onde provem maior parte dos alunos.  

As Portaria nº243-B/2012 de 13 de Agosto e nº 225/2012 de 30 de Julho são aquelas que 

regulam a oferta educativa do Conservatório de Música do Porto, estruturando-se em cinco cursos 

diferentes, 1ºCiclo e Iniciação, Curso Básico de Música que se inicia no 5ºano, Curso Secundário 

de Música: Instrumento, Formação Musica ou Composição que se inicia no 10ºano de 

escolaridade, Curso Secundário de Canto que se pode iniciar no 12º ano de escolaridade e tem a 
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duração de 3 anos e por último o Curso livre. Os instrumentos ministrados na escola são: 

Acordeão, Bandolim, Canto, Clarinete, Contrabaixo, Cravo, Fagote, Flauta de Bisel, Flauta 

Transversal, Guitarra clássica, Guitarra portuguesa, Harpa, Oboé, Órgão, Percussão, Piano, 

Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Violeta, Violino e Violoncelo (Projeto Educativo, p. 

15). Para ajustar a todas as necessidades educativas dos seus alunos, o Conservatório de Música 

do Porto possui instrumentos musicais que faculta aos alunos em regime de alugar (de modo a 

que essa taxa permita a manutenção dos instrumentos), a escola alberga também vários alunos 

de língua materna não portuguesa e diferentes etnias sem provocar qualquer constrangimento 

entre os alunos pois verifica-se também na escola uma conjugação de professores estrangeiros 

(Projeto Educativo, p. 6). 

A escola apresenta-se regularmente em público, através de concertos e outras atividades, 

sendo elas proporcionadas tanto por alunos como por professores, existindo também um 

envolvimento por parte dos encarregados de educação. É devido a este envolvimento por parte 

dos pais que houve a necessidade da criação de uma Associação de Pais e Encarregados de 

Educação, estando representados nos órgãos do Conservatório, onde colaboram na vida ativa da 

escola através de propostas e concretização de diversas atividades (Projeto Educativo, p. 8). 

Relativamente à constituição do corpo docente do Conservatório, em escolas deste tipo 

pretende-se uma continuidade pedagógica, e isso só se tornou possível a 8 de Maio de 2008, com 

a profissionalização por parte dos docentes, através do Despacho 13020/2008. E só em Maio de 

2009 foram estabelecidos os quadros para escolas do ensino artístico especializado, através da 

Portaria 551/2009, de 26 de Maio. Muitos professores estiveram muitos anos como contratados, 

sem possibilidade de progressão na carreira, só em 2009 foram integrados no quadro de Escola 

os professores com mais de 10 contratos consecutivos, através do Decreto-Lei nº69/2009. 

(Projeto Educativo, p. 7). Para que se promova também o desenvolvimento artístico dos 

professores, a escola facilita a conciliação entre a atividade docente e a atividade musical pois 

acredita que esta é uma mais-valia para a valorização dos professores que, consequentemente, 

se reflete nas suas funções pedagógicas. 

No que diz respeito ao pessoal não docente, tem-se verificado que representa um número 

menor ao que a instituição necessita, devido às dimensões e necessidades da escola, com o 

aumento do número de salas e outros equipamentos dispersados pelos edifícios. O Conservatório 
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tem feito esforços para que se consiga aumentar o número de funcionários, principalmente nos 

sectores administrativos e área operacional. 

O CMP tem sido um espaço eleito para a organização do espólio de diversas personalidades 

musicais de relevo, das quais merece destaque a violoncelista Guilhermina Suggia, o violinista e 

compositor Nicolau Ribas, Moreira de Sá, Cláudio Carneyro, o tenor italiano Roncalli, entre outros 

(Projeto Educativo, p. 8), e estabelece também parcerias com outras instituições de modo a dar 

resposta a diversos projetos e iniciativas, tais como a Casa da Música, o Coliseu do Porto, a 

Orquestra do Norte, a Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico 

do Porto, a Universidade Católica, outras escolas de ensino artístico, entre outros (Projeto 

Educativo, p. 16). 

2.2 Caracterização dos alunos abrangidos pelo estágio e projeto de 

intervenção 

O professor Gil Lopes, professor cooperante, inicia normalmente as aulas com um pequeno 

aquecimento, exercícios com bocal e buzzing, e posteriormente, com a trompa, exercícios de 

ritmo, de dinâmica e de harmónicos. De seguida, aborda as escalas, os estudos e por fim as 

peças. Os alunos preparam o material em casa, seguindo as indicações dadas pelo professor na 

aula anterior e executam na aula com a sua supervisão. 

Os alunos participantes na Intervenção Pedagógica incluíam todos os ciclos de estudo. A aluna 

A é de iniciação, no regime supletivo, e está no quarto ano do primeiro ciclo, tendo começado a 

tocar trompa há dois anos. Esta aluna tem um instrumento próprio, da marca J. Michael, simples, 

em sib. Tem um irmão que também toca trompa e estuda no CMP, no 9º Ano, também com o 

professor Gil Lopes. Esta aluna é muito pontual e mostra muito interesse por aprender trompa e 

pela música. A aluna tem dificuldades de concentração e de associar o nome ao que está a fazer, 

como por exemplo escala cromática, a aluna chama-lhe gramática. Depois de se explicar cada 

exercício, a aluna esta realiza-os corretamente, mas na semana seguinte já tem dificuldade em 

associar os nomes aos exercícios.  

A Aluna B é do primeiro ano do segundo ciclo do ciclo, do regime articulado, e começou a 

tocar trompa apenas no ano em que decorria a Intervenção. Esta aluna tem um instrumento 

próprio, da marca Roy Benson, simples em sib. É uma aluna com capacidades mas com 

dificuldade de concentração e de leitura. Esta aluna demostra pouco interesse pela música e 



19 

  

normalmente não estuda em casa. Esta aluna tem boas notas nas disciplinas do ensino regular, 

mas nas disciplinas de música a aluna tem muito más notas. A aluna referiu várias vezes ao longo 

do ano que iria deixar a música no final do ano letivo. 

O Aluno C é um aluno do primeiro ano do segundo ciclo, em regime integrado, e estuda música 

desde os 6 anos de idade. Este aluno usa um instrumento da marca Alexander, emprestado pela 

madrinha que também é trompista. O aluno é proveniente de uma família com muita cultura 

musical, os seus pais são ambos músicos, assim como grande parte da família do seu pai. É um 

aluno com dificuldades mas que estuda. Precisa sempre de aprovação antes de tocar, pois é 

inseguro e tem medo de errar. 

A Aluna D é do regime supletivo tendo começado a tocar trompa no ano em que decorria a 

Intervenção – está no 1º grau de trompa, mas na escola regular encontra-se no primeiro ano do 

terceiro ciclo. Esta aluna tem instrumento próprio, da marca Yamaha. É uma aluna muito aplicada 

e estudiosa, tendo sempre o programa de cada aula bem preparado. A aluna é pontual e não 

apresenta dificuldades de aprendizagem. A aluna chega sempre com tempo à aula e demostra 

interesse e gosto pela trompa. 

A Aluna E encontra-se no primeiro ano do terceiro ciclo e toca trompa desde os 6 anos, sempre 

em regime articulado. A aluna tem um instrumento alugado pela escola, da marca Yamaha, sendo 

um instrumento um pouco desgastado pelo tempo. A aluna começou a tocar na banda de Alfena 

em Janeiro de 2017. É uma aluna que tem problemas de concentração e é pouco pontual. A mão 

direita desta aluna está frequentemente mal colocada.  

O Aluno F é um aluno do terceiro ano do terceiro ciclo e estuda desde os 6 anos, sempre em 

regime integrado. Este aluno usa um instrumento emprestado pela escola, da marca Yamaha, em 

mau estado. O aluno tem como hobbie o futebol e tem facilidade na aprendizagem. 

Frequentemente tem uma postura física demasiado relaxada e raramente coloca a mão direita de 

forma correta 

A Aluna G é do terceiro ano do terceiro ciclo, em regime supletivo, mas de Prática Instrumental, 

sendo o seu curso o de Canto Gregoriano. Já estuda trompa desde os 6 anos. Esta aluna tem um 

instrumento próprio da marca Yamaha. É uma aluna que não estuda trompa em casa, faz natação 

sincronizada e dedica muitas horas semanais a essa atividade. Para além de não estudar esta 

aluna tem muitas dificuldades e desiste facilmente, dizendo que é tudo muito difícil.  
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O Aluno H está no último ano do secundário, em regime supletivo, e já toca desde os 6 anos 

de idade. Este aluno tem um instrumento próprio, da marca Yamaha. É um aluno com dificuldades 

mas que estuda. É um aluno que não aceita bem a critica e culpa sempre alguma coisa pelos 

seus erros.  

O professor de orquestra é o professor Manuel Luís, trompetista. O professor começa a aula 

com um pequeno aquecimento com a base da escala a trabalhar na aula, seguindo-se as peças, 

trabalhando-as por partes e por naipes. 

A orquestra é composta por alunos do 2º e 3ºciclo do ensino supletivo. A orquestra tem alunos 

de níveis muito diferentes e alguns com mais dificuldades do que outros, distinguindo-se os naipes 

dos fagotes, das trompas e o clarinete baixo. A afinação é frequentemente um problema, 

principalmente pela variação de graus de ensino que existem dentro do mesmo naipe. Há aulas 

em que os alunos conseguem estar atentos e é possível realizar um bom trabalho, pois mantêm-

se concentrados e interessados no que se está a passar, mas nem sempre é assim. Normalmente 

quando o professor para, fica sempre alguém da percussão a tocar, quer a afinar os tímpanos, a 

rever o que erraram ou mesmo a falarem.   
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3. Considerações metodológicas 

3.1 Instrumentos de recolha de dados 

Neste projeto de intervenção foi utilizada a metodologia investigação-ação que, segundo 

Lourenço, Oliveira e Monteiro (2004) consiste na recolha de informações sistemáticas com o 

objetivo de promover mudanças sociais. Estes autores também defendem que alguns dos 

contributos desta metodologia é avaliar o efeito de uma investigação específica, esta metodologia 

é flexível e adapta-se às situações da sala de aula que alia o rigor à autenticidade e à expressão 

individual independente. O objetivo desta metodologia é obter respostas aplicáveis na prática diária 

dos intervenientes e de outros interessados. Uma das características desta metodologia é o facto 

de aceitar e aplicar mudanças.  

Como forma de facilitar a obtenção e seguindo-se a análise da informação, selecionei um 

conjunto de instrumentos de recolha de dados que se demostrou decisivo durante todo o processo 

de intervenção. Ao longo da fase inicial de observação, decidi recolher informação através da 

grelha de observação não participante e um questionário direcionado a todos os alunos 

intervenientes, de forma a recolher informação sobre os conhecimentos dos alunos.  

No decurso da fase de intervenção pedagógica supervisionada, utilizei a grelha de observação 

participante, assim como, questionários a todos os alunos participantes para terminar esta fase. 

Foi ainda realizado um questionário a dez professores de trompa oriundos de várias instituições 

de ensino do país.  

3.1.1 Grelha de observação não participante 

No decorrer da fase de observação de aulas, entre Outubro de 2017 e Junho de 2018, utilizei 

grelhas de observação não participante, tanto nas aulas individuais como nas aulas de conjunto. 

Esta fase foi crucial pois serviu para entender alguns factos sendo que os participantes tinham 

algumas limitações e dificuldades em relação a alguns temas.  

Enquanto observador segui o modelo de observação não-participante em que, tal como Leitão 

(2008) afirma, o investigador não interage com o objeto de estudo. Este tipo de técnica reduz 

substancialmente a interferência do observador e permite o uso de instrumentos de registo sem 

influenciar o objeto do estudo. Foi o que procurei fazer ao longo da fase inicial, optando por apenas 

assistir ao desenvolvimento das aulas. 
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3.1.2 Grelha de observação participante 

As grelhas de observação participante foram utilizadas durante a fase de lecionação, que 

decorreu no mês de Abril de 2018. Estas grelhas eram preenchidas por mim no final de cada aula 

lecionada. Leitão (2008) refere que na observação participante é o próprio investigador o 

instrumento principal de observação. Ele integra o meio a investigar, podendo assim ter acesso às 

perspetivas de outros seres humanos ao viver os mesmos problemas e as mesmas situações. 

Assim, a participação tem por objetivo recolher dados (sobre ações, opiniões ou perspetivas) aos 

quais um observador exterior não teria acesso. A observação participante é uma técnica de 

investigação qualitativa adequada ao investigador que pretende compreender um fenómeno que 

lhe é exterior e que lhe vai permitir integrar-se nas vivências das pessoas que nele vivem. 

3.1.3 Questionários 

Enquanto investigador, deixo de executar as funções de observador. Neste contexto, foram 

elaborados três questionários, com o objetivo de recolher informações fundamentais acerca dos 

alunos e situações relevantes ocorridas em contexto de aula. Os questionários foram distribuídos 

em fases distintas. O primeiro questionário realizado foi o questionário aos alunos participantes 

(Anexo I) antes de toda a fase de intervenção. No final da fase de intervenção foi novamente 

realizado um questionário final aos alunos participantes (Anexo II), desta vez para perceber se a 

fase de intervenção tinha resultado com os alunos. Foi ainda realizado um questionário a 10 

professores de Trompa do país (Anexo III), como forma de entender o método de ensino dos 

professores sobre os temas e alguns aspetos abordados ao longo da fase de intervenção. 
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4. Intervenção pedagógica 

4.1 Problemática 

Durante toda a fase de observação deparei-me com alunos que não davam importância ao 

posicionamento da mão direita e tinham falta de conhecimento sobre a série de harmónicos. 

Na minha opinião o mau posicionamento da mão direita deriva pelo facto de os alunos terem 

as aulas sempre sentados, sendo que, como tocam com a trompa na perna, não necessitam da 

mão direita para segurar a trompa.  

Os alunos fazem em todas as aulas exercícios que têm por base a série de harmónicos, mas 

ao fazerem os exercícios por imitação do professor, não sabiam o que eram os harmónicos nem 

a série de harmónicos. 

Como forma de ultrapassar o mau posicionamento da mão direita, decidi abordar um pouco 

as funções da mão direita, de modo a que os alunos dessem mais importância ao correto 

posicionamento da mão. As funções abordadas são: afinação e som, os efeitos bouché e som de 

eco e uma pequena introdução à trompa natural. 

4.2 Objetivos 

O objetivo desta intervenção e investigação foi perceber se o conhecimento da série de 

harmónicos melhorava o desempenho dos alunos enquanto trompistas. A trompa natural sempre 

influenciou a trompa moderna, mas os trompistas modernos não dão muita importância à trompa 

natural nem costumam relacionar ambas as trompas. A mão direita foi um fator que me inquietou 

quando me deparei com os alunos com quem tive contacto ao longo do estágio. Como 

habitualmente os alunos têm aula sentados não dão muita importância ao posicionamento da mão 

da campânula. Este incorreto posicionamento da mão direita altera, entre outros aspetos, a 

qualidade do som, a postura do corpo em relação à trompa, a afinação. Em geral, os alunos 

apenas usavam a mão quando tinha efeitos como bouché, mantendo de resto a mão ou fora da 

campânula ou mal colocada. 
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4.3 Manual de apoio 

Como forma de apoio à Intervenção Pedagógica, foi elaborado um manual de exercícios (Anexo 

IV). O manual serviu de apoio aos alunos não apenas durante a intervenção mas ao longo do seu 

percurso escolar, pois no manual são abordados temas essenciais na formação do trompista.  

O manual está dividido em três partes. A primeira tem como base os harmónicos, iniciando 

com uma explicação sobre o que são todas as trompas. São depois apresentadas todas as séries 

de harmónicos da trompa, e, por fim tem exercícios de harmónicos com base na série de 

harmónicos da trompa sib. Os exercícios são muito simples para que possam ser realizados pelos 

alunos dos vários níveis de ensino, começando com duas notas da série até que tenha quase a 

série completa. Como a série base dos exercícios é muito aguda, os alunos conseguem tocar 12 

dos 16 harmónicos possíveis. Se se optasse por uma série mais central os alunos também iriam 

ter dificuldades em realizar toda a série, pois não iriam conseguir tocar as notas mais graves. Optei 

por isso por esta série, e também porque os alunos de iniciação tem trompas simples, ou seja, 

trompas em sib.  

A segunda parte do manual é dedicada aos efeitos realizáveis apenas com a mudança da mão 

direita, mais precisamente o bouché e o som de eco. Esta parte começa com exercícios inserindo 

as notas com bouché e som de eco. Em alguns dos exercícios os alunos tocam primeiro o som 

aberto, ou seja, sem nenhum efeito e de seguida com o efeito pedido. Esta parte tem também 

uma contextualização e explicação sobre o posicionamento da mão dentro da campânula.  

Por último, o manual tem uma parte dedicada à trompa natural. Mais precisamente, uma 

explicação de qual a posição da mão direita para tocar todas as notas da trompa moderna numa 

trompa natural (sem cilindros). O manual termina com exercícios de iniciação à trompa natural, 

desde o primeiro exercício, apenas com três notas abertas, até exercícios com a escala completa 

de dóM, usando apenas a mudança do posicionamento da mão. Esta última parte é só para os 

alunos mais avançados, ou seja, os alunos de 5º grau e do secundário.  

4.4 Jogo da série de harmónicos 

Como ferramenta de apoio da fase de intervenção, criei um jogo que tinha como base a série 

de harmónicos (Anexo V). Este jogo tinha como objetivo fazer com que os alunos tomassem 
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consciência de que as notas dos exercícios realizados fazem parte de uma série de harmónicos, 

e a qual, e não apenas notas que se tocam todas com a mesma posição.  

Para o jogo, utilizei uma base em feltro com a pauta e os 16 números dos harmónicos 

constituintes de todas as séries de harmónicos. Para começar era dada a primeira nota para o 

aluno saber que série de harmónicos ia realizar. Todos os alunos começaram por criar a série de 

harmónicos da trompa sib, pois os exercícios do manual que realizaram a seguir se encontravam 

nesta tonalidade, ou seja, era dada a fundamental – o harmónico número 1, que era a nota fá1.  

Uma das indicações dadas era que o dobro do número era a mesma nota só que oitava acima, 

ou seja o 1,2,4,8 e 16 eram todos a nota fá nas diferentes oitavas. A segunda indicação era que 

o terceiro harmónico era uma 5ª acima do harmónico número dois, e sempre relembrando os 

alunos de que o dobro era a mesma nota mas oitava acima. Neste ponto os alunos já tinha as 

notas mais graves escritas, e a terceira indicação foi que, uma vez que eles já tinham o harmónico 

4, 6 e 8 escritos, começassem a tocar no harmónico número 4 e tentassem descobrir qual era o 

harmónico número 5 e 7. E uma vez mais que não se esquecessem do dobro. Nesta altura do 

jogo os alunos já tinham mais de meia série escrita. A instrução seguinte foi que do harmónico 8 

até ao número 11 são sempre tons inteiros e a última instrução é que do harmónico 13 até ao 

final é tudo por meios-tons, sendo que o melhor é que o aluno comece do fim até ao número 13. 

Terminando isto o jogo da série de harmónicos está completo. 

4.5 Planificações 

Na primeira aula de intervenção foi entregue a cada aluno um manual de exercícios que serviu 

de base para as aulas lecionadas durante toda a fase de intervenção (Anexo VI).  

Foram lecionadas a cada aluno duas aulas de intervenção sendo que a primeira aula incidiu 

nos harmónicos e na série de harmónicos. Nesta primeira aula foi feito o jogo descrito, em que os 

alunos tiveram de completar a série de harmónicos da trompa sib. Aos alunos mais avançados 

foram necessárias menos indicações. Frequentemente, eles tocavam para descobrir as notas que 

se seguiam na série ou, se soubessem a parte central da série de cor, colocavam na pauta as 

notas no sítio e depois tocavam para confirmar. Depois do jogo estar completo os alunos 

realizaram os exercícios do manual correspondente aos harmónicos, comparando com o jogo 

realizado, para mais facilmente terem consciência dos harmónicos. Na última parte da aula os 

alunos de nível mais avançado executaram uma obra de Gioachino Rossini – Le Rendez-vous de 
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Chasse, composta para trompa natural, e o aluno de secundário tocou a Villanelle, de Paul Dukas, 

peças em que puderam colocar em prática o que aprenderam sobre os harmónicos. Nesta parte 

da aula, realizavam a peça por frases – primeiro pensavam que notas tinham de tocar, 

comparavam com a série de harmónicos o número da nota, e de seguida tocavam.  

A segunda aula incidiu sobre a mão direita e o seu posicionamento. Para começar foi 

abordada a importância e as funções da mão direita e do seu correto posicionamento. De seguida 

foram feitos pequenos exercícios de imitação de modo a que os alunos percebessem que uma 

pequena mudança da mão faz toda a diferença na afinação. Na terceira parte foram realizados os 

exercícios do manual relativos ao bouché e ao som de eco para que os alunos entendessem a 

diferença entre eles. De seguida os alunos mais avançados aplicaram o que aprenderam sobre os 

efeitos da mão direita numa peça, sendo que o Aluno F tocou Cantecor, para Trompa e Piano, de 

Henri Busser, e o Aluno H tocou a segunda parte de Villanelle, de Paul Dukas. Na última parte da 

aula foi realizada uma pequena introdução à trompa natural nos alunos, à exceção dos alunos de 

iniciação e segundo ciclo. 

4.6  Análise da prática (resumo das atividades realizadas) 

4.6.1 Aluna A 

A aluna teve duas aulas. As aulas da aluna começavam com um aquecimento com o professor 

orientador cooperante seguindo-se logo a aula de intervenção. 

Na primeira aula de intervenção abordada a série de harmónicos. A aula da aluna iniciou com 

o jogo da série de harmónicos. Esta primeira parte da aula tinha como objetivo que a aluna 

entendesse e se consciencializasse com a série de harmónicos da trompa sib. A trompa da aluna 

é uma trompa simples e esta é a série mais simples nessa trompa. Ao longo do jogo eram dadas 

algumas instruções de como completar a série. Quando as indicações eram verbais, a aluna 

realizava o que se pretendia sem dificuldades fazendo o exercício com interesse. Na parte central 

da série pedi à aluna para tocar e que tentasse descobrir as notas.  

No final do exercício, iniciou-se a segunda parte da aula em que aplicamos os exercícios do 

manual relativos à série de harmónicos. Nesta parte da aula a aluna refletia primeiro em cada 

exercício, relacionando-o com a série de harmónicos elaborada antes. O objetivo desta última parte 

era que a aluna fosse capaz de relacionar os harmónicos dos exercícios com o número dos 

harmónicos na série. A aluna realizou a aula com alguma dificuldade.  
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Na segunda aula foi abordada a mão direita, desde as suas funções, a diferença da afinação 

com uma pequena mudança do posicionamento da mão, e por último, uma pequena introdução 

aos efeitos bouché e som de eco. 

A aula iniciou-se com um pequeno diálogo com a aluna sobre as funções da mão direita. De 

seguida foi explicado à aluna o que acontecia com a afinação e o som quando se movia a mão, e 

fez-se uma pequena introdução ao bouché e ao som de eco. A aluna percebeu sem dificuldades 

ambos os efeitos e foi capaz de realizar o exercício dos efeitos com facilidade.  

4.6.2 Aluna B 

A aluna B teve duas aulas, ambas de 45minutos. Como as aulas da aluna eram de 90 minutos 

semanais, o professor orientador cooperante dava a primeira parte da aula, em que fazia o habitual 

aquecimento, os estudos e as peças da aluna, e na segunda parte da aula eu lecionava. 

Na primeira aula de intervenção foi abordada a série de harmónicos, com exercícios. Ao 

começar a aula foi explicado à aluna no que consistia a série de harmónicos e o que eram os 

harmónicos. A aluna estava muito entusiasmada com o que estava a aprender e sempre se 

demonstrou bastante interessada e motivada. De seguida foi realizado o jogo da série de 

harmónicos. A aluna teve algumas dificuldades em perceber os meios-tons. Concluído o jogo, 

iniciou-se a segunda fase da aula, em que a aluna tinha de aplicar o que tinha aprendido com a 

série de harmónicos nos exercícios do manual –  a aluna comparava o exercício com o jogo feito 

anteriormente, ou seja, a aluna tinha de dizer a que harmónicos correspondia cada exercício, e 

depois tocava.  Neste exercício a aluna tinha algumas dificuldades em comparar os harmónicos 

pois tinha dificuldades com a clave de fá.  

A segunda aula de intervenção incidiu sobre a mão direita – as suas funções, as diferenças 

de afinação resultantes de um pequeno movimento da mão direita, e para finalizar, uma pequena 

introdução aos efeitos bouché e som de eco. A aula iniciou com um pequeno diálogo com a aluna 

sobre as funções da mão direita. De seguida foi explicado à aluna o que acontecia com a afinação 

e o som quando se movia a mão. Feito isto, a aluna tentou fazer o mesmo e achou bastante 

engraçado o exercício. A seguir foi feita uma pequena introdução aos efeitos de bouché e do som 

de eco. A aluna conseguia realizar tudo sem dificuldades.  
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4.6.3 Aluno C 

O aluno C é muito estudioso e já tocava há 5 anos. O aluno teve duas aulas, ambas de 45 

minutos. Como as aulas do aluno eram de 90 minutos semanais, o professor cooperante dava a 

primeira parte da aula, em que fazia o habitual aquecimento, os estudos e as peças do aluno e na 

segunda parte da aula fazia eu realizava a intervenção.  

Na primeira aula de intervenção foi abordada a série de harmónicos e realizados exercícios 

relacionado com a mesma. Foi explicado ao aluno no que consistia a série de harmónicos e o que 

eram harmónicos. O aluno mostrou interesse. Depois da breve explicação foi realizado o jogo da 

série de harmónicos. O aluno teve algumas dificuldades com a clave de fá e o seu registo, e com 

as linhas suplementares, no registo mais agudo, O aluno foi capaz de finalizar o jogo e de entender 

a série de harmónicos. Com o jogo finalizado passou-se para a segunda parte da aula, em que o 

aluno tinha de relacionar a série de harmónicos realizada com os exercícios do manual. O aluno 

demostrou bastante facilidade em completar com sucesso este exercício. No final da aula o aluno 

não tinha dúvidas sobre o que tinha sido abordado na aula, sendo que pude concluir que a aula 

foi elaborada com êxito. 

Na segunda aula de intervenção foi abordada a mão direita – desde as suas funções, as 

diferenças de afinação resultantes de um pequeno movimento da mão direita, e para terminar, 

uma pequena introdução aos efeitos bouché e som de eco. A aula iniciou com um pequeno diálogo 

sobre as funções da mão direita, sendo que o aluno conhecia o bouché, embora não o som de 

eco. De seguida foi explicado ao aluno o que acontecia com a afinação e o som quando se movia 

a mão. O aluno percebeu a importância da mão no que dizia respeito à afinação, dizendo que 

nunca tinha reparado. A seguir foi dada uma pequena introdução sobre os efeitos da trompa sendo 

eles o bouché e o som de eco, demonstrando o aluno facilidade em perceber a diferença entre 

ambos os efeitos e na realização dos exercícios do manual respetivos aos efeitos. 

4.6.4 Aluna D 

A aluna teve duas aulas, ambas de 45minutos. Na segunda metade da aula semanal, o 

professor cooperante dava os primeiros 45minutos da habitual aula, começando com o 

aquecimento, os estudos e as peças e eu intervinha na segunda parte da aula. 
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Na primeira aula de intervenção foi abordada a série de harmónicos e os respetivos exercícios. 

A aula começou com o jogo da série de harmónicos. A aluna mostrou-se sempre interessada e foi 

capaz de realizar esta primeira atividade com sucesso e sem dificuldades. A aula continuou com 

os exercícios do manual, em o objetivo era aplicar a série de harmónicos, que a aluna concluiu 

sem dificuldades. A aluna demostrou ao longo de toda a aula facilidades e muito interesse em 

aprender. Não era suposto a aluna ter aplicado a série de harmónicos na peça, por ser aluna de 

iniciação, mas quando a aluna chegou à sala, ainda estava a decorrer a aula à aluna anterior, e a 

aluna pediu se também podia tocar a peça. Assim, também tocou Le Rendez-vous de Chasse, de 

Gioachino Rossini. A aluna não demostrou dificuldade na primeira parte da peça, o que 

surpreendeu bastante, e facilmente comparou a peça com a série de harmónicos de trompa fá. 

Na segunda aula de intervenção foi abordada a mão direita – desde às suas funções, a 

diferença da afinação com uma pequena mudança do posicionamento, assim como os efeitos 

bouché e som de eco, e uma pequena introdução à trompa natural. 

A aula iniciou com um diálogo sobre as funções da mão direita na trompa. A aluna tinha 

conhecimento sobre questões de afinação, bouché e do som de eco. A aula prosseguiu com 

exercícios para a aluna perceber a alteração da afinação com pequenas mudanças da posição da 

mão, o que a aluna entendeu muito facilmente. Na terceira parte da aula foram realizados os 

exercícios do manual referente ao bouché e ao som de eco. No final da aula, a aluna pediu para 

tocar a escala de dóM na trompa natural, e fiquei bastante surpreendida com a facilidades com o 

que o fez, pois foi capaz de fazer a escala completa logo na primeira tentativa. 

4.6.5 Aluna E 

A aluna teve duas aulas de trompa, ambas foram de 45 minutos. Na segunda metade da aula 

semanal, o professor cooperante dava os primeiros 45 minutos de aula normal e eu intervinha na 

segunda parte.  

Na primeira aula de intervenção foi abordada a série de harmónicos. A aula começou com a 

elaboração do jogo da série de harmónicos, em que a aluna se mostrou interessada e que realizou 

com facilidade. Quando já estava completa a série de harmónicos, deu-se início à fase seguinte, 

em que a aluna tinha de aplicar o que aprendeu nos exercícios do manual. A aluna demorou um 

pouco pois atribuía as oitavas erradas aos harmónicos. Para terminar a aula a aluna aplicou o que 

tinha aprendido sobre os harmónicos na peça Le Rendez-vous de Chasse, de Gioachino Rossini. 
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A aluna começou por transcrever a série de harmónicos para a de trompa em fá, pois a peça 

encontrava-se nesta tonalidade. Na peça, teve-se o mesmo procedimento dos exercícios do 

manual, sendo que a aluna começava por comparar as notas com a série, tocando depois. A aluna 

concluiu esta parte com sucesso, embora confundisse as oitavas. 

Na segunda aula, foi abordada a mão direita, desde as suas funções, à diferença da afinação 

resultante de uma pequena mudança do posicionamento, assim como os efeitos bouché e som 

de eco e uma pequena introdução à trompa natural. A aula começou com um pequeno diálogo 

sobre as funções da mão direita na trompa, sendo que a aluna conhecia as mudanças de afinação 

e o bouché. Nesta aula a aluna mostrou-se interessada. A aula prosseguiu com exercícios de 

afinação e de som com pequenas mudanças da posição da mão. Na terceira parte da aula foram 

realizados os exercícios do manual referente ao bouché e ao som de eco. Na última parte da aula 

transmitiu-se uma breve noção da trompa natural, sendo que se realizaram os exercícios do 

manual finalizando com a escala de dóM na trompa natural. A aluna demostrou bastantes 

facilidade. 

4.6.6 Aluno F 

O aluno teve duas aulas, ambas de 45minutos. O professor cooperante lecionou as suas 

aulas na primeira parte dos 90 minutos do aluno e, na segunda parte, eu intervinha. As aulas 

começavam com um aquecimento orientado pelo professor cooperante, seguindo-se da habitual 

escala e estudos. 

Na primeira aula de intervenção foi abordada a série de harmónicos e exercícios relacionados 

com esta. Esta aula começou com a elaboração do jogo da série de harmónicos. Depois de 

completa a série de harmónicos, iniciou-se a segunda fase da aula, em que era aplicada a série 

nos exercícios do manual. Nesta parte o aluno comparava o exercício com a série de harmónicos 

anteriormente realizada. O aluno concluiu esta parte da aula sem dificuldade. Por último o aluno 

teve de reescrever a série de harmónicos da trompa fá. O aluno conseguiu reescrever a série quase 

toda, excetuando a parte mais aguda. De seguida, trabalhamos Le Rendez-vous de Chasse, de 

Gioachino Rossini, que é uma peça composta para trompa natural. O aluno realizou toda a aula 

sem grandes dificuldades e demostrou sempre bastante interesse.  

Na segunda aula de intervenção foi abordado o tema da mão direita, no que se refere às suas 

funções, à diferença da afinação resultante de uma pequena mudança do posicionamento, assim 
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como os efeitos bouché e som de eco e uma pequena introdução à trompa natural. A aula 

começou com um breve diálogo sobre as funções da mão direita da trompa, sendo que o aluno 

conhecia o bouché. De seguida foram feitos pequenos exercícios de afinação, após os quais o 

aluno teve melhor perceção da afinação. Na terceira parte da aula foram abordados o bouché e o 

som de eco. O aluno já tinha conhecimento sobre o bouché, mas não do som de eco, e confundia 

estes dois efeitos, mesmo depois da explicação. De seguida foram postos em prática os efeitos 

numa peça já estudada pelo aluno –  Cantecor, de Henri Busser. Nesta peça, sentiu-se grande 

evolução. Na última parte da aula foi dada uma noção sobre a trompa natural, sendo que foram 

realizados os exercícios do manual.  

4.6.7 Aluna G 

A aluna G aprende trompa como segundo instrumento. A aluna teve duas aulas. A primeira 

aula iniciou com um aquecimento orientado pelo professor cooperante. As aulas desta aluna são 

apenas de 45 minutos, tendo, por isso iniciado no final do aquecimento a primeira aula de 

intervenção, em que foi abordada a série de harmónicos e os exercícios relacionados com esta. 

Para começar, foi realizado o jogo da série de harmónicos, com sucesso. O jogo da série de 

harmónicos tinha como objetivo que a aluna completasse a série de harmónicos. Ao longo do 

exercício foram dadas algumas instruções. No final, procurou-se aplicar a série de harmónicos nos 

exercícios do manual da trompa. No início, a aluna teve de olhar para o jogo, mas nos exercícios 

intermédios já conseguia dizer sem ter de olhar, demostrando assim que aprendeu com sucesso. 

Para terminar a aula a aluna teve de aplicar numa peça o que aprendeu sobre a série de 

harmónicos. Começou por ter de recriar a série, na trompa fá, que era a série em que se 

encontrava composta a peça a ser trabalhada. Depois da série estar completa executou a peça, 

começando por dizer a que número correspondia cada nota da primeira frase, tocando de seguida, 

e assim sucessivamente até terminar a peça. A aluna realizou com sucesso toda a aula e mostrou-

se bastante interessada.  

Na segunda aula de intervenção foi abordada a mão direita – desde as suas funções, à 

diferença da afinação com uma pequena mudança do posicionamento, assim como os efeitos 

bouché e som de eco, e uma pequena introdução à trompa natural. A aula iniciou-se com um 

pequeno diálogo sobre as funções da mão direita na trompa, sendo que a aluna conhecia o bouché 

e som de eco, mas não as mudanças de afinação. A aula prosseguiu com exercícios de afinação 

e som, com pequenas mudanças da posição da mão. Na terceira parte da aula foram realizados 
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os exercícios do manual referente ao bouché e ao som de eco. Nesta parte a aluna demonstrou 

bastante facilidade. Na última parte da aula foi feita uma pequena introdução à trompa natural, 

sendo que se realizaram os exercícios do manual incluindo a escala de dóM na trompa natural. 

Nesta última parte a aluna distinguia com dificuldade as notas que eram para fechar a mão a ½ 

e a ¾.  

4.6.8 Aluno H 

O aluno teve duas aulas, ambas de 45 minutos. O professor cooperante lecionou na primeira 

parte dos 90 minutos, e na segunda parte teve lugar a Intervenção Pedagógica. O professor 

cooperante começava com um aquecimento seguindo-se a escala e os estudos. 

Na primeira aula de intervenção foi abordada a série de harmónicos e respetivos exercícios. 

Para começar, foi realizado o jogo da série de harmónicos. Como o aluno já estava a terminar 

o 12º ano, só foram dadas algumas instruções e o aluno conseguiu realizar a série completa sem 

dificuldades, mostrando-se bastante motivado. No final do jogo o aluno teve de aplicar a série de 

harmónicos nos exercícios do manual. O aluno realizou muito facilmente estes exercícios, pois já 

sabia o que eram os harmónicos e a série de harmónicos, mas disse nunca pensar realmente 

nisso quando tocava, e que era bastante interessante e diferente a tocar quando pensamos na 

série. A seguir ao exercícios do manual foi entregue ao aluno a Villanelle, de Paul Dukas, cuja 

escrita dividida entre a trompa natural e a trompa moderna. Antes de começar a peça o aluno teve 

de realizar a série de harmónicos da trompa fá, pois é nessa em que se encontra a peça. Na 

primeira aula só foi tocada a primeira página, que é apenas de trompa natural. A peça foi tocada 

frase por frase, comparando com a série de harmónicos. Nesta aula deu-se uma pequena 

introdução à trompa natural, pois nem todas as notas escritas na primeira página da peça podiam 

ser tocadas apenas com a série de harmónicos, sendo que nas notas que não se encontravam na 

série tinha-se de aplicar a técnica da mão direita. Nesta parte da aula o aluno conseguiu com 

facilidades comparar as notas com a série e tocar todas as notas com sucesso. Por isso pude 

concluir que a aula foi realizada com êxito. 

Na segunda aula foi abordada a mão direita (as suas funções, a diferença da afinação com 

uma pequena mudança do posicionamento, assim como os efeitos bouché e som de eco), e uma 

pequena introdução à trompa natural. 
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A aula começou com um breve diálogo sobre as funções da mão direita da trompa. O aluno 

conhecia os aspetos de afinação, o bouché e som de eco. De seguida foram feitos pequenos 

exercícios de afinação em que o aluno teve melhor perceção da afinação. Na terceira parte da aula 

foram abordados o bouché e o som de eco. O aluno já tinha conhecimento sobre o bouché mas 

em relação ao som de eco o aluno apenas sabia que existia, mas não como se tocava. O aluno 

teve bastante facilidade, pois já estava bastante bem à vontade no bouché, sendo fácil introduzir 

um novo efeito. Na última parte da aula foi feita uma pequena introdução à trompa natural, sendo 

que se realizaram os exercícios do manual respetivos. Os exercícios foram realizados com êxito e 

a escala foi obtida sem grandes dificuldades. Depois dos exercícios feitos foi revista a peça de Paul 

Dukas –Villanelle, agora para por em prática a parte da mão direita e dos harmónicos abordados 

na aula anterior.  

Ao longo das duas aulas, o aluno sempre se demonstrou interessado pela matéria e pela 

forma que estava a ser apresentado e trabalhado.  
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5. Análise de dados 

Para o planeamento e avaliação da Intervenção Pedagógica, foram realizados dois 

questionários a todos os alunos e um questionário a professores. Antes da fase de intervenção, foi 

administrado um questionário pré-intervenção com o objetivo de perceber o nível de conhecimento 

dos alunos sobre os temas a abordar. No final da fase de intervenção foi realizado um questionário 

de modo a avaliar a Intervenção. Por último, foi realizado um questionário a 10 professores de 

trompa do país como forma de saber como os professores vêm os temas abordados e 

metodologias utilizadas.  

5.1 Análise dos questionários pré-intervenção 

No questionário pré-intervenção, ficou patente que os alunos tinham mais conhecimento sobre 

o bouché do que os outros efeitos possíveis de realizar com a mão direita, bem como sobre os 

harmónicos e a serie de harmónicos.  

Questionados sobre há quantos anos tocava trompa, verificou-se que apenas um aluno tinha 

começado a estudar trompa no ano da Intervenção, sendo que a maior parte dos alunos tinha 

iniciado os seus estudos musicais aos 6 anos de idade. 

Questionados sobre quantas horas estudavam em média por semana, verificou-se que a 

maioria dos alunos estudava menos de 1 hora semanalmente, e apenas dois dos alunos 

estudavam 2 a 4 horas semanais. Os alunos tem apenas 1 aula por semana, sendo que uns de 

apenas 45 minutos e outros de 90 minutos semanalmente. 

Na terceira questão, pergunta-se o que era para os alunos os harmónicos, sendo que tinha 

duas opções de resposta, uma correta: “notas que são possíveis tocar com a mesma posição”, e 

uma incorreta: “várias posições para tocar a mesma nota”. Todos os alunos responderam 

corretamente. 

Questionados sobre se sabiam o que é uma série de harmónicos, 50% sabia o que era e 50% 

respondeu que não sabia. Os alunos que nesta questão responderam que sabiam tiveram de 

elaborar uma pequena definição. As resposta foram todas corretas desde “Uma série de 

harmónicos é quando se toca várias notas só com uma posição”, “São notas que são possíveis 



36 

  

tocar com a mesma posição”, “Notas que são possíveis dar utilizando um tubo com um certo 

comprimento fixo (mesma posição)” e “É um conjunto de notas tocadas com a mesma posição”. 

Questionados sobre se nos seus estudos diários têm por norma incluir exercícios de 

harmónicos, 50% dos alunos respondeu que faz sempre exercícios de harmónicos durante o 

estudo, e apenas um aluno respondeu que raramente, e outro, que ocasionalmente. Dois dos 

alunos responderam “frequentemente”.  

Solicitada a opinião sobre realizar exercícios de harmónicos diariamente, apenas um aluno 

achou irrelevante a execução destes exercícios, e os restantes 7 alunos dividiram-se entre 

importante e muito importante.  

Perguntando-se se sabiam quantas notas era possível tocar com a mesma posição, que é o 

mesmo que perguntar se sabem quantas notas tem uma série de harmónicos (resposta correta 

seria 16), apenas três alunos responderam corretamente.  

Questionados sobre se quando realizam exercícios de harmónicos sabem a que série de 

harmónicos pertence cada nota, apenas um aluno respondeu que tinha consciência da série a que 

pertencem os harmónicos.  

A questão número nove serviu para testar o nível de conhecimento dos alunos, sobre o facto 

de a trompa ser um instrumento transpositor, assim como, sobre o nome das séries de 

harmónicos. Questionados se sabiam se o nome da trompa é igual ao nome da série de 

harmónicos a maioria respondeu corretamente, mas houve três alunos, os mais novos, que 

responderam não saber. 

Questionados sobre se sabiam a que trompa corresponde cada posição, verificou-se que os 

mais novos não têm conhecimento suficiente sobre a série de harmónicos, apenas sobre no que 

consiste os harmónicos, por isso não sabem responder a estas questões. A maioria dos alunos 

respondeu que não sabe a que trompa corresponde cada posição. 

Aos alunos que responderam que sabiam a que trompa correspondia cada posição, foi 

questionado, com um exemplo, qual a posição da trompa sib, Nesta questão todos os alunos 

responderam corretamente. 
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A questão número onze serviu como introdução ao segundo tema a ser abordado durante a 

intervenção, questionando-se aos alunos qual a mão direita, todos os alunos responderam 

corretamente, que a mão direita é a mão na campânula. 

Na pergunta número doze foi solicitado aos alunos a opinião sobre a função da mão direita. 

Nesta questão algumas das opções dadas eram: “ficar fora da campânula” e “para virar páginas 

enquanto toco com a mão esquerda e não ter de parar de tocar”, ao que três alunos responderam 

que servia para virar páginas enquanto se está a tocar. 

Na pergunta número treze foi questionado aos alunos se conheciam algum método em que 

se trabalhasse algum efeito com a mão direita. Apenas dois alunos responderam que não. Os 

alunos que responderam que conheciam um método indicaram o mesmo método, pois é um 

método que já têm por hábito realizar estudos ao longo das aulas. O método indicado pelos alunos 

foi o Domenico Ceccarossi, Volume número 2 e para trabalhar o bouché. 

Para terminar o questionário foi perguntado aos alunos quais os efeitos possíveis de realizar 

com a mudança do posicionamento da mão direita. Foram dadas aos alunos várias opções de 

resposta, sendo as opções corretas: “bouché”, “som de eco” e poderia ser considerado correto 

“execução de uma escala como se fosse uma trompa natural” e “mudanças de afinação”. 

5.2 Análise dos questionários pós-intervenção 

Para avaliar a fase de intervenção foi realizado um questionário final. A primeira parte do 

questionário continha perguntas relacionadas com a eficácia das aulas de intervenção. A segunda 

parte do questionário incidia sobre questões que tinham sido colocadas no questionário antes da 

fase de intervenção. De modo a perceber se os alunos respondiam corretamente a perguntas em 

que tinham errado.   

Na primeira questão todos os alunos responderam que gostaram de participar no projeto, o 

que foi bastante gratificante. 

Na segunda pergunta os alunos foram questionados sobre a importância desta intervenção. 

Todos os alunos responderam que sim, que foi importante esta intervenção. 

Um dos objetivos desta intervenção era fazer com que todos os alunos evoluíssem enquanto 

trompistas, aprofundando alguns dos aspetos que nem sempre são abordados durante as aulas 
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ao longo do ano. Na questão número três foi perguntado aos alunos se com a intervenção sentiam 

que tinham evoluído como trompistas, ao que todos os alunos responderam que sim. Posso 

concluir daí que o principal objetivo desta intervenção foi atingido. 

Como forma de apoio durante as aulas de intervenção foi criado um manual. Com a questão 

número quatro procurou-se perceber se os alunos sentiram que o manual os ajudou a melhorar o 

conhecimento do instrumento, ao que todos os alunos responderam que sim. É outro ponto 

bastante positivo que podemos retirar desta intervenção. 

Na questão número cinco foi questionada se os alunos depois da fase de intervenção 

passaram a considerar mais importante incluir no seu estudo diário exercícios de harmónicos. 

Esta questão constava do questionário inicial. Nesta questão houve apenas uma resposta ‘pouco 

importante’, sendo que todos os outros alunos no final da intervenção já achavam que era 

importante ou mesmo muito importante a realização destes exercícios diariamente.  

Como material de apoio foi criado um jogo em feltro com a série de harmónicos. Questionados 

sobre se o jogo realizado na primeira aula de intervenção os ajudou a perceber a série de 

harmónicos, todos os alunos responderam que sim. O objetivo deste jogo, por isso, conseguido.  

Questionados sobre se sabiam o que é uma série de harmónicos, todos os alunos 

responderam que sabiam o que é uma série de harmónicos, enquanto no questionário inicial 

apenas 50% dos alunos sabia responder. 

Para ter a certeza que todos sabiam realmente o que era uma série de harmónicos todos os 

alunos tiveram de escrever uma pequena definição sobre o que é a série de harmónicos. Nesta 

questão todos os alunos responderam corretamente.  

A questão número oito era idêntica à do questionário realizado antes da intervenção. 

Questionados acerca do número de notas que tem cada série de harmónicos da trompa, todos os 

alunos responderam corretamente a esta questão, enquanto no primeiro questionário apenas três 

alunos tinham respondido corretamente. 

A questão número nove foi também incluída do questionário inicial. Nesta questão perguntou-

se se quando fazem exercícios de harmónicos, sabem a que série pertencem as notas, ao que 

apenas três alunos responderam que não sabem. A esta questão no questionário inicial, apenas 

um aluno respondeu que sabe a que séries pertencem os exercícios de harmónicos.  



39 

  

A questão número dez era também idêntica à do questionário inicial, questionando-se os 

alunos se o nome da trompa é igual à nota que tocam, ao que todos os alunos responderam 

acertadamente. 

Durante a fase de observação reparei que muitos dos alunos não davam importância ao 

posicionamento da mão direita, sendo que muitas vezes estavam a tocar sem a mão estar dentro 

da campânula, ou tiravam a mão de dentro da campânula para virar as páginas. Após a fase de 

intervenção os alunos perceberem a importância que tinha o posicionamento da mão e passaram 

a ter mais cuidado. Questionados sobre se achavam importante o correto posicionamento da mão 

direita, todos os alunos reponderam que sim. 

Para terminar o questionário, a pergunta número doze tinha como objetivo perceber se os 

alunos tinham entendido as funções da mão direita. As principais funções abordadas nas aulas de 

intervenção foram o bouché e o som de eco, as mudanças de afinação, uma correta posição do 

corpo e da trompa, e a execução de uma escala como se fosse uma trompa natural, sendo que 

esta ultima função não foi abordada nos alunos de iniciação. Uma vez que todos os alunos 

referiram as funções abordados ao longo das aulas, posso concluir que estiveram atentos durante 

as aulas de intervenção e que aprenderam. As outras respostas como: segurar a trompa, bells up, 

e tocar em pé, não estão erradas, embora não se possam considerar função da mão direita.  

5.3 Análise dos questionários a professores de trompa 

Como forma de perceber o método de ensino noutras instituições sobre os temas 

abordados durante a Intervenção Pedagógica, decidi realizar um questionário a dez professores 

de trompa de várias escolas do país. Os temas em questão foram: como é vista a trompa natural 

pelos professores, se é ensinada, e com que objetivos; os harmónicos e as séries de harmónicos; 

e por último, a mão direita, no que se refere ao seu posicionamento, assim como aos efeitos e 

importância que tem para os professores a mão direita. 

Ao inquérito responderam dez professores de trompa com idades entre os 28 e os 55 anos, 

com uma experiência de ensino entre os 5 e os 35 anos. Os professores selecionados para 

responderem a este questionário lecionam na Escola de Música Nossa Senhora do Cabo – Linda-a-

Velha, Conservatório de Música do Porto, Academia de Música de Costa Cabral, Conservatório de 

Música Calouste Gulbenkian de Braga, Academia de Música Fernandes Fão, Academia José Atalaya, 
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Conservatório de Guimarães, Centro Cultural de Amarante, Escola profissional artística do Vale do Ave 

– ARTAVE e Centro Cultural e Musical – CCM. 

Na primeira parte do questionário abordou-se o ensino da trompa natural. Começou por 

questionar-se os professores sobre se concordam que o conhecimento do aluno em relação à 

trompa natural tem importância no conhecimento e evolução enquanto trompistas. A maior parte 

dos professores respondeu que a série de harmónicos, efeitos da mão direita, como bouché e som 

de eco têm efeito na perceção da transposição, na melhor execução de peças compostas para 

trompa natural, na realização de uma escala na trompa natural. Nenhum dos professores 

respondeu que não concordava com nenhuma opção, o que significa que se pode dizer que todos 

os professores concordam que o conhecimento da trompa natural tem resultados positivos tanto 

na sua evolução dos alunos como no conhecimento do seu instrumento. 

Interrogados se consideravam importante que todos os alunos tenham consciência sobre a 

série de harmónicos, todos os professores concordaram que é muito importante este 

conhecimento. 

Questionados se têm por hábito ensinar trompa natural aos seus, obteve-se como respostas 

mais frequentes dos professores “frequentemente” e “ocasionalmente”. Apenas um professor 

referiu que ensina sempre e dois professores referiram que muito raramente. Neste ponto também 

foi questionado qual o motivo por que os professores ensinam ou não ensinam trompa natural. As 

respostas foram bastante variadas, mas a principal justificação para não ensinar foi a falta de 

recursos, ou seja, como é muito raro uma escola ter uma trompa natural disponível para o uso 

dos alunos, os professores tem de exemplificar e ensinar o que é a trompa natural através de uma 

trompa moderna. Como norma, os professores só ensinam a técnica da mão da trompa natural 

quando os alunos tocam alguma peça composta para esse instrumento, como os concertos de 

Mozart, que normalmente são tocadas durante o secundário. 

Questionados se consideram que o conhecimento da série de harmónicos tem efeito positivo 

na evolução dos alunos, apenas um professor referiu que não. Como 90% dos professores que 

responderam a esta questão disseram que tem efeito positivo na evolução do aluno, é essa a visão 

mais comum. O professor que respondeu que não concorda foi questionado o motivo, 

respondendo que esse conhecimento tem impacto apenas nos alunos de nível mais avançado. 
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Questionados se têm alguma técnica ou método no ensino da série de harmónicos, a maioria 

dos professores respondeu que sim, sendo que o método mais referido o de Philip Farkas, e de 

seguida o Guia de Bolso do Ricardo Matosinhos e o método de Froydis Ree Wekre. Outras 

respostas foram que usam exercícios criados por si, como começar por trabalhar os harmónicos 

desde o primeiro ciclo, com os harmónicos mais centrais e ir acrescentando harmónicos ao longo 

do tempo. 

Questionados sobre metodologias no ensino da série de harmónicos, verificou-se em geral que 

os professores começam por ensinar a série de harmónicos através dos harmónicos mais centrais, 

como é o caso do harmónico número 4, 5 e 6. Todos os professores concordam que o ensino da 

série de harmónicos deve ser feita por fases – uns dizem que deve ser feita “associando de forma 

progressiva o número do harmónico à nota em questão” e outros sugerem que deve ser “através 

da imitação”.  

Questionados sobre qual o método mais eficaz no ensino da série de harmónicos, se a 

imitação, se o conhecimento do aluno, ou de ambas as formas, a resposta mais frequente foi que 

utilizam ambas as formas de ensino, dependendo do grau de ensino dos alunos. 

Questionados se concordavam com a afirmação de Michael Kenneth Alpert “a primeira coisa 

que um estudante deve memorizar é a série de harmónicos de dó. Esta é composta por notas que 

estão disponíveis sem qualquer alteração no posicionamento da mão direita na campânula 

“(Alpert, 2010, p. 40), as respostas foram muito variadas, sendo que 50% dos professores 

responderam que concordam e 50% dos professores não concordam com a afirmação. Dos 

professores que indicaram não concordar, um começou por dizer que acredita que todas as séries 

de harmónicos são igualmente importantes. Os outros professores referem que, como os alunos 

ao iniciar o estudo à trompa não conseguem tocar a série de harmónicos completa, não é a coisa 

mais importante que deve ser imposta, nem que o aluno deve decorar. Os alunos devem aprender 

mas apenas quando começam a ter registo para serem capazes de tocar e memorizar.  

Questionados sobre a importância que dão ao posicionamento dos seus alunos, 50% dos 

professores respondeu que dar importância ao posicionamento da mão em todos os alunos, 40% 

defende que em todos os alunos, mas com mais rigor aos alunos de nível mais avançado. Apenas 

1 professor, ou seja 10%, respondeu que apenas dá importância no caso dos alunos de nível mais 

avançado.  

Questionados sobre o aspeto mais relevante no ensino da técnica da mão direita, 70% dos 

professores responderam que é o correto posicionamento da mão, 1 professor referiu que o ponto 
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a que dá mais enfase é o da afinação, e 2 professores responderam que outros aspetos. Dos dois 

professores que responderam “outro”, um especificou que um dava igual importância a todos os 

pontos referidos, e o outro professor respondeu que dava igual importância à afinação e ao bouché.  

Questionados se concordavam com a afirmação de Jaqueline de Paula Theoro: “o trompista 

moderno ao adicionar o estudo e prática das técnicas utilizadas e desenvolvidas na trompa natural, 

será capaz de ampliar o seu conhecimento interpretativo e desempenho performativo, pois ao 

conhecer a linguagem no qual foi composta a obra, compreenderá melhor suas características 

peculiares” (Theoro, 2011, p. 10), todos os professores responderam que concordam com a 

afirmação.  

Para terminar o questionário foi perguntado aos professores os métodos que usualmente 

utilizam para ensinar os efeitos da mão direita. A maioria dos professores utiliza os métodos de 

Domenico Ceccarossi assim como o Guia da Trompa do professor Ricardo Matosinhos. Também 

reparei que muitos professores criaram exercícios próprios para os alunos poderem trabalhar 

certos efeitos. Outros métodos referidos foram os de Philip Farkas, Oscar Sala Minguet, Ab Koster 

e Francis Orval.  

5.4 Análise dos relatórios das aulas 

As aulas de intervenção foram lecionadas todas no mês de Abril. Todos os alunos tiveram 

duas aulas de intervenção com a duração de 45 minutos cada, com uma semana de intervalo. 

Na primeira aula de cada aluno foi abordada a série de harmónicos. Todas as aulas 

começavam com uma explicação sobre a série de harmónicos, seguindo-se a realização do jogo 

com a série de harmónicos como base. No final da realização do jogo. eram realizados pequenos 

exercícios do manual, nos quais os alunos tinham de aplicar o que tinham aprendido no jogo.  

Na segunda aula de intervenção de cada aluno, foi abordada a técnica da mão direita, desde 

as suas funções, à diferença da afinação gerada com uma pequena mudança do posicionamento, 

aos efeitos bouché e som de eco, e feita uma pequena introdução à trompa natural. Cada segunda 

aula começava com um diálogo com o aluno sobre as funções da mão direita da trompa. Os 

alunos, regra geral, apenas conheciam o bouché. As aulas prosseguiam com pequenos exercícios 

com o objetivo de fazer com que os alunos entendessem no que pode resultar a mudança da mão 

no que diz respeito à afinação. De seguida foram abordados o bouché e o som de eco. Nesta parte 

da aula, foram explicados ambos os efeitos, como se realizavam, e de seguida realizados os 
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respetivos exercícios do manual. Para os alunos mais novos as aulas terminavam aqui. Com os 

alunos mais avançados foi realizada uma pequena introdução à Trompa Natural, realizando 

também os respetivos exercícios do manual. 
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Conclusão 

O Projeto de Intervenção, implementado no Conservatório de Música do Porto, em oito alunos 

dos vários ciclos e regimes de ensino da classe de trompa, teve como objetivo melhorar o 

conhecimento da série de harmónicos e a técnica da mão direita na trompa.  

De modo a avaliar o conhecimento dos alunos e a Intervenção Pedagógica, realizei dois 

inquéritos que foram distribuídos em duas fases distintas – um antes da intervenção e outro após 

intervenção. O objetivo da elaboração destes dois questionários passou por recolher informações 

essenciais sobre os alunos e sobre os seus níveis de conhecimento face aos temas que iriam ser 

abordados. A linguagem utilizada nos questionários era clara e objetiva, procurando que as 

questões fossem facilmente compreendidas. Utilizou-se também perguntas de escolha múltipla 

para maior facilidade de resposta. 

As aulas de intervenção foram realizadas de acordo com os objetivos do projeto. Foi realizado 

o jogo da série de harmónicos e ainda um manual de apoio ao aluno com exercícios sobre os 

temas abordados. Os exercícios encontram-se organizados por grau de dificuldade, pois tinha 

alunos desde iniciação até ao secundário. O manual está dividido em três partes, começando com 

exercícios simples de harmónicos, que todos os alunos conseguiam realizar, seguindo-se os 

exercícios de bouché e som de eco, também para todos os alunos. E para terminar, o manual 

contém exercícios de introdução à trompa natural, realizados apenas pelos alunos mais 

avançados.  

As estratégias adotadas traduziram-se em resultados positivos, como se mostrou na análise 

dos inquéritos pré-intervenção e pós-intervenção. No primeiro questionário realizado, os alunos 

demonstraram ter dúvidas sobre os temas abordados e era atribuída pouca importância ao 

posicionamento da mão direita na trompa. Já nos questionários realizados no final de toda a fase 

de intervenção, todos os alunos davam importância à mão direita, atribuíam o correto nome às 

series de harmónicos e sabiam no que consistia uma série de harmónicos e a diferença entre 

harmónicos e série de harmónicos. Em todos os casos, a evolução foi notória a nível técnico do 

instrumento, com uma nova postura corporal e um correto posicionamento da mão direita.  
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Anexo I - Questionário aos alunos participantes I
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Anexo II - Questionário final aos alunos participantes 

Questionário final aos alunos participantes  

Ao responder a este questionário, estarás a participar num projecto de investigação 

do Mestrado em Ensino da Música da Universidade do Minho. Este estudo tem como 

função obter informações importantes sobre o estudo da série de harmónicos e do bom 

posicionamento da mão direita da trompa no ensino especializado da música. Toda a 

informação obtida é confidencial e serve para fins de obtenção de dados para o estudo. 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade:_________________________________________________________________   

Ano que frequentas:______________________________________________________ 

Regime de ensino:_______________________________________________________ 

1) Gostaste de participar neste projeto? 

 Sim 

 Não 

 

2) Achas importante esta intervenção?  

 Sim  

 Não 

 

3) Na tua opinião, achas que evoluíste enquanto trompista? 

 Sim 

 Não 

 

4) Achas que o manual da Trompa que foi abordado melhorou o teu conhecimento sobre 

o teu instrumento? 

 Sim 

 Não 

 

5) Agora consideram mais importante incluir no teu estudo diário exercícios de 

harmónicos? 

 Muito importante 

 Importante 

 Pouco importante 

 Irrelevante 

 

6) O jogo sobre os harmónicos que realizaste na primeira aula ajudou-te a perceber a 

série de harmónicos? 

 Sim 

 Não 
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7) Sabes o que é uma série de harmónicos? 

 Sim 

 Não 

7.1) Se respondeste sim, diz uma pequena definição sobre o que é a série de 

harmónicos:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8) Quantas notas se podem tocar com a mesma posição da Trompa? 

 8 

 12 

 16 

 20 

 

9) Quando fazes exercícios de harmónicos sabes a que série pertencem? 

 Sim 

 Não 

 

10) O nome da Trompa é igual à respetiva nota que tocas (Exemplo: A nota Sib é igual à 

posição da trompa Sib)? 

 Sim  

 Não 

 Não sei 

 

11) Achas importante agora o correto posicionamento da mão direita na Trompa? 

 Sim 

 Não 

 

12)  Na tua opinião qual é a função da mão direita (podes assinalar mais do que 1 opção)? 

 Segurar a Trompa; 

 Fazer bouché e som de eco; 

 Mudanças de afinação; 

 Para uma correta posição do corpo e da Trompa; 

 Execução de uma escala como se fosse uma trompa natural; 

 Tocar em pé; 

 Bells up; 

 Só é necessária quando se toca em pé; 

 Não serve para nada; 

 Outro:__________________________________________________ 

 

Obrigada!                                                                                                
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Anexo III - Questionário a 10 professores de trompa do 

país 

Questionário a Professores de Trompa 

 

Ao responder a este questionário, estará a participar numa investigação do Mestrado em 

Ensino da Música, da Universidade do Minho. Este estudo tem como função obter 

informações importantes sobre o estudo da série de harmónicos e do bom posicionamento 

da mão direita da trompa no ensino especializado da música. Toda a informação obtida é 

confidencial e serve para estatísticas. 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade:____________________ Há quantos anos leciona:________________________ 

Escola onde leciona:_____________________________________________________ 

1) O conhecimento do aluno sobre a trompa natural é importante para a sua evolução 

e conhecimento do instrumento (assinalar as opções que concorda)?  

 Apenas na série de harmónicos 

 Nos efeitos da mão direita (como bouché, som de eco, entre outros) 

 Na perceção da transposição 

 Na consciencialização das várias posições para tocar a mesma nota 

 Na melhor execução das peças compostas para a trompa natural 

 Na realização de uma escala da trompa natural 

 Todos 

 Não concordo com nenhuma opção 

 Outro:________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

2) Considera importante que todos os alunos do instrumento de Trompa tenham 

consciência sobre a série de harmónicos? 

 Muito importante 

 Importante 

 Pouco importante 

 Irrelevante 

 

3) Costuma ensinar a tocar trompa natural aos seus alunos? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Ocasionalmente 

 Raramente 

 Muito Raramente 
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Porquê?______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4) Na sua opinião, a consciencialização da série de harmónicos tem efeito positivo 

na evolução do aluno em relação ao seu instrumento? 

 Concordo 

 Não concordo 

4.1) Se não concorda, porquê?________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Tem alguma técnica/método que usa no ensino da série de harmónicos? 

 Sim 

 Não  

5.1) Se sim, qual?__________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6) Em relação ao ensino da série de harmónicos como deve ser ensinada na sua 

opinião? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7) De acordo com a sua experiência a série de harmónicos deve ser ensinada através 

da: 

 Imitação  

 Consciencialização 

 Outro:________________________________________________________ 

 

8) Concorda com a afirmação de Michael Kenneth Alpert onde diz que a primeira 

coisa que um estudante deve memorizar é a série de harmónicos de dó. Esta é 

composta por notas que estão disponíveis sem qualquer alteração no 

posicionamento da mão direita na campânula (Alpert, 2010, pág.40)? 

 Concordo 

 Não concordo 

8.1) Se não concorda, porquê?________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9) Em relação à mão direita, qual a importância que dá em geral ao posicionamento 

da mão dos seus alunos? 

 Em todos os alunos 
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 Principalmente nos mais novos 

 Em todos mas mais rigor nos alunos mais avançados 

 Apenas nos alunos mais avançados 

 Não dou importância 

 

10) Qual o ponto que dá mais enfase no ensino dos seus alunos, em relação à mão 

direita? 

 Bouché 

 Som de eco 

 Afinação 

 Correto posicionamento  

 Outro:________________________________________________________ 

 

11) Concorda com a seguinte afirmação de Jaqueline de Paula Theoro onde defende 

que o trompista moderno ao adicionar o estudo e prática das técnicas utilizadas 

e desenvolvidas na trompa natural, será capaz de ampliar o seu conhecimento 

interpretativo e desempenho performativo, pois ao conhecer a linguagem no qual 

foi composta a obra, compreenderá melhor suas características peculiares” 

(Theoro, 2011, pág.10). 

 Concordo 

 Não concordo 

11.1) Se não concorda, porquê?_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12) Que métodos costuma utilizar no ensino dos efeitos da mão direita e para que 

efeito cada método? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

      

 

                     Obrigada! 
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Anexo IV – Manual da trompa 

Manual da Trompa 

 

A série de Harmónicos e a 

Mão Direita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

 

2018 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy54O517LZAhVEbhQKHdMECDUQjRwIBw&url=https://br.depositphotos.com/40954627/stock-illustration-catoon-illustration-of-a-french.html&psig=AOvVaw2V-MUfSeSMZ-9gSVsHtTDt&ust=1519153897251258
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Todas as posições da Trompa 

 

 

 

A Trompa é uma junção de várias “trompas”.  

Cada cilindro baixa a altura do som da Trompa, ou 

seja: 

  -O primeiro cilindro baixa 1 tom ao som; 

-O segundo cilindro baixa ½ tom ao som; 

-O terceiro cilindro baixa 1 e ½ tom ao som.      

 

Combinando as três chaves da trompa é possível obter um total de sete 

posições diferentes, sendo que a 3ª chave serve de alternativa, e ligeiramente mais 

baixa, da combinação 1 + 2. 

 Usando a combinação da Trompa Si bemol e da Trompa Fá obtém-se doze 

“trompas diferentes”, ou seja, doze comprimentos de tubo diferentes (catorze se 

tivermos em conta a 3ª cave como posição alternativa). 

 Podemos deparar-nos também que a Trompa Fá e a Trompa Mi são 

possíveis tocar quer na Trompa Sib com 13 e 123 como na Trompa Fá 0 e 2. 

Trompa Sib

Sib 0

Lá 2

Láb 1

Sol 12 (3)

Fá# 23

Fá 13

Mi 123

Notas que
coincidem: ´
Fá 13 ou 0

Mi 123 ou 2

Trompa Fá

Fá 0

Mi 2

Mib 1

Ré 12(3)

Réb 23

Dá 13

Si 123

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtvIjjivzZAhXGOhQKHfLVB68QjRx6BAgAEAU&url=http://www.soprosonline.com/Trompa-Simples-Yamaha-YHR-314II&psig=AOvVaw3e613S12LrfFKxZDDS7XAJ&ust=1521675932639168
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Todas as séries de Harmónicos da Trompa 
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Exercícios de Harmónicos 

Série de harmónicos da Trompa Sib 
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Exercícios de Bouché e Som de Eco 
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Posição da mão direita na Trompa 
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Posições da mão direita na realização de uma escala 

 na Trompa Natural 

 

 

  ½ mão meia fechada 

  ¾ mão quase toda fechada 

  + totalmente fechada 

  0 totalmente aberta 

  As outras posições são com a mão normal 
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Exercícios de iniciação à Trompa Natural 
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Anexo V – O jogo da série de harmónicos 

 

 

Aluna A 

 

Aluna B 
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Aluno C 

 

Aluna D 
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Aluna E 

 

Aluno F 
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Aluno H 
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Anexo VI - Planificações das aulas de intervenção 

Aluna A 

Planificação de aula Nº1 

Aluna A Local: Conservatório de Música do Porto Data: 11/04/2018 Hora: 17:05h 

Sumário: Jogo da série de harmónicos; exercícios simples de harmónicos. 

Recursos: Jogo da série de harmónicos; Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Afinador. 

Objetivos: Compreensão e consciencialização do que são harmónicos e a série de harmónicos. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Jogo da série de 

harmónicos 

Compreensão e 
consciencialização 
sobre a série de 

harmónicos. 

Construir a série seguindo algumas instruções 
que vão sendo dadas ao longo do exercício. 

Sendo que em algumas instruções a aluna tem 
de tocar as notas da série para descobrir 

algumas notas. 

Se conseguirem 
fazer a série de 

harmónicos 
completa a 
atividade é 

realizada com 
sucesso 

15’ 

Desenvolvimento 
Exercícios do 

Manual da Trompa 

Introduzir com a trompa 
a consciencialização 

dos intervalos da série 
de harmónicos. 

Realização dos exercícios num andamento 
confortável e com afinador e ir comparando 

com o jogo dos harmónicos para a aluna 
perceber ao longo do exercício quais os 

harmónicos que está a tocar. 

Se a aluna 
conseguir executar 

os exercícios do 
manual com boa 

afinação o exercício 
é realizado com 

sucesso 

20’ 
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´ 

Final 

Revisão geral sobre 
o que são os 

harmónicos e a 
série de 

harmónicos 

Entender se o aluno 
percebeu o que foi 
elaborado na aula. 

No final da aula irão ser colocadas algumas 
questões para rever o que foi realizado durante 

a aula. 

Se no final da aula 
não restarem 

dúvidas sobre o 
que foi aprendido a 
aula é elaborada 

com sucesso. 

10’ 

Planificação de aula Nº2 

Aluna A Local: Conservatório de Música do Porto Data: 18/04/2018 Hora: 17:05h 

Sumário: Mão direita: correta posição, mudanças de afinação, breve introdução dos efeitos. 

Recursos: Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Metrónomo. 

Objetivos: Compreensão da importância da mão direita. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Funções da mão 
direita e a sua 
importância 

Introdução dos 
benefícios do correto 

posicionamento da mão 
direita e compreensão 

da aluna perante o 
resultado de uma 

pequena mudança do 
posicionamento da 

mão. 

Fazer uma breve introdução dos benefícios do 
correto posicionamento da mão direita e 

explicação para a aluna compreender no que 
resulta com uma pequena mudança do 

posicionamento da mão no som. 

Se a aluna 
entender quais as 
funções da mão 
direita a parte 

inicial da aula é 
elaborada com 

êxito. 

5’ 
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Desenvolvimento 

Exercícios de 
imitação. 

Compreensão da 
afinação mudando 

apenas a mão. 

A Estagiária começa por tocar alguns exercícios 
e a aluna tem de imitar de modo a entender o 
que acontece ao som com a mudança da mão 

em termos de afinação. 

Se a aluna for 
capaz de imitar os 
exercícios tocados 
anteriormente o 

exercício de 
imitação é efetuado 

com sucesso. 

5’ 

Exercícios do 
Manual da Trompa 

Realização e incluir na 
aluna uma breve 

perceção sobre os 
efeitos básicos da 

trompa (bouchê e som 
de eco) abordagem 
sobre a diferença 

destes. 

Realização dos exercícios num andamento 
confortável e com afinador 

Se a aluna for 
capaz de tocar os 
exercícios pedidos 

a atividade é 
efetuada com 

sucesso. 

10’ 

Final 
Revisão geral sobre 
a mão direita e a 
sua importância 

Perceber se a aluna 
percebeu o que foi 
elaborado na aula. 

No final da aula irão ser colocadas algumas 
questões para rever o que foi realizado durante 

a aula. 

Se no final da aula 
não restarem 

dúvidas sobre o 
que foi abordado 
durante a aula a 
atividade é obtida 

com sucesso. 

2’ 



80 

  

Aluna B 

 

Planificação de aula Nº1 

Aluna B Local: Conservatório de Música do Porto Data: 13/04/2018 Hora: 16:05h 

Sumário: Jogo da série de harmónicos; exercícios simples de harmónicos. 

Recursos: Jogo da série de harmónicos; Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Afinador. 

Objetivos: Compreensão e consciencialização do que são harmónicos e a série de harmónicos. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Jogo da série de 

harmónicos 

Compreensão e 
consciencialização 
sobre a série de 

harmónicos. 

Construir a série seguindo algumas instruções 
que vão sendo dadas ao longo do exercício. 

Sendo que em algumas instruções a aluna tem 
de tocar as notas da série para descobrir 

algumas notas. 

Se conseguirem 
fazer a série de 

harmónicos 
completa a 
actividade é 

realizada com 
sucesso 

15’ 

Desenvolvimento 
Exercícios do 

Manual da Trompa 

Introduzir com a trompa 
a consciencialização 

dos intervalos da série 
de harmónicos. 

Realização dos exercícios num andamento 
confortável e com afinador e ir comparando 

com o jogo dos harmónicos para a aluna 
perceber ao longo do exercício quais os 

harmónicos que está a tocar. 

Se a aluna 
conseguir executar 

os exercícios do 
manual com boa 

afinação o exercício 
é realizado com 

sucesso 

20’ 



81 

  

 

 

Final 

Revisão geral sobre 
o que são os 

harmónicos e a 
série de 

harmónicos 

Entender se a aluna 
percebeu o que foi 
elaborado na aula. 

No final da aula irão ser colocadas algumas 
questões para rever o que foi realizado durante 

a aula. 

Se no final da aula 
não restarem 

dúvidas sobre o 
que foi aprendido a 
aula é elaborada 

com sucesso. 

10’ 

Planificação de aula Nº2 

Aluna B Local: Conservatório de Música do Porto Data: 20/04/2018 Hora: 16:05h 

Sumário: Mão direita: correta posição, mudanças de afinação, breve introdução dos efeitos. 

Recursos: Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Metrónomo. 

Objetivos: Compreensão da importância da mão direita. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Funções da mão 
direita e a sua 
importância 

Introdução dos 
benefícios do correto 

posicionamento da mão 
direita e compreensão 

do aluno perante o 
resultado de uma 

pequena mudança do 
posicionamento da 

mão. 

Começar por fazer uma breve introdução dos 
benefícios do correto posicionamento da mão 

direita e explicar à aluna de forma a esta 
compreender no que resulta de uma pequena 
mudança do posicionamento da mão no som. 

Se a aluna 
entender quais as 
funções da mão 
direita a parte 

inicial da aula é 
elaborada com 

êxito. 

10’ 



82 

  

 

 

 

Desenvolvimento 

Exercícios de 
imitação. 

Compreensão da 
afinação mudando 

apenas a mão. 

A Estagiária começa por tocar alguns exercícios 
e a aluna tem de imitar de modo a entender o 
que acontece ao som com a mudança da mão 

em termos de afinação. 

Se a aluna for 
capaz de imitar os 
exercícios tocados 
anteriormente o 

exercício de 
imitação é efetuado 

com sucesso. 

5’ 

Exercícios do 
Manual da Trompa 

Realização e incutir na 
aluna uma breve 

perceção sobre os 
efeitos básicos da 

trompa (bouchê e som 
de eco) abordagem 
sobre a diferença 

destes. 

Realização dos exercícios num andamento 
confortável e com afinador 

Se a aluna for 
capaz de tocar os 
exercícios pedidos 

a atividade é 
elaborada com 

sucesso. 

10’ 

Final 
Revisão geral sobre 
a mão direita e a 
sua importância 

Perceber se a aluna 
percebeu o que foi 
elaborado na aula. 

No final da aula irão ser colocadas algumas 
questões para rever o que foi realizado durante 

a aula. 

Se no final da aula 
não restarem 

dúvidas sobre o 
que foi abordado 
durante a aula a 
atividade é obtida 

com sucesso. 

5’ 
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Aluno C 

 

Planificação de aula Nº1 

Aluno C Local: Conservatório de Música do Porto Data: 13/04/2018 Hora: 14:20h 

Sumário: Jogo da série de harmónicos; exercícios simples de harmónicos. 

Recursos: Jogo da série de harmónicos; Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Afinador. 

Objetivos: Compreensão e consciencialização do que são harmónicos e a série de harmónicos. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Jogo da série de 

harmónicos 

Compreensão e 
consciencialização 
sobre a série de 

harmónicos. 

Construir a série seguindo algumas instruções 
que vão sendo dadas ao longo do exercício. 

Sendo que em algumas o aluno tem de tocar as 
notas da série para descobrir algumas notas. 

Se conseguirem 
fazer a série de 

harmónicos 
completa a 
atividade é 

realizada com 
sucesso 

15’ 

Desenvolvimento 
Exercícios do 

Manual da Trompa 

Introduzir com a trompa 
a consciencialização 

dos intervalos da série 
de harmónicos. 

Realização dos exercícios num andamento 
confortável e com afinador e ir comparando 

com o jogo dos harmónicos para o aluno 
perceber ao longo do exercício quais os 

harmónicos que está a tocar. 

Se o aluno 
conseguir executar 

os exercícios do 
manual com boa 

afinação o exercício 
é realizado com 

sucesso 

20’ 
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Final 

Revisão geral sobre 
o que são os 

harmónicos e a 
série de 

harmónicos 

Entender se a aluna 
percebeu o que foi 
elaborado na aula. 

No final da aula irão ser colocadas algumas 
questões para rever o que foi realizado durante 

a aula. 

Se no final da aula 
não restarem 

dúvidas sobre o 
que foi aprendido a 
aula é elaborada 

com sucesso. 

10’ 

Planificação de aula Nº2 

Aluno C Local: Conservatório de Música do Porto Data: 20/04/2018 Hora: 14:20h 

Sumário: Mão direita: correta posição, mudanças de afinação, breve introdução dos efeitos. 

Recursos: Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Metrónomo. 

Objetivos: Compreensão da importância da mão direita. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Funções da mão 
direita e a sua 
importância 

Introdução dos 
benefícios do correto 

posicionamento da mão 
direita e compreensão 

do aluno perante o 
resultado de uma 

pequena mudança do 
posicionamento da 

mão. 

Começar por fazer uma breve introdução dos 
benefícios do correto posicionamento da mão 
direita e explicar ao aluno de forma que ele 
compreenda no que resulta uma pequena 

mudança do posicionamento da mão no som. 

Se o aluno 
entender quais as 
funções da mão 
direita a parte 

inicial da aula é 
elaborada com 

êxito. 

10’ 
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Desenvolvimento 

Exercícios de 
imitação. 

Compreensão da 
afinação mudando 

apenas a mão. 

A Estagiária começa por tocar alguns exercícios 
e o aluno tem de imitar de modo a entender o 
que acontece ao som com a mudança da mão 

em termos de afinação. 

Se o aluno for 
capaz de imitar os 
exercícios tocados 
anteriormente o 

exercício de 
imitação é efetuado 

com sucesso. 

5’ 

Exercícios do 
Manual da Trompa 

Realização e incutir no 
aluno uma breve 

introdução sobre os 
efeitos básicos da 

trompa (bouchê e som 
de eco) abordagem 
sobre a diferença 

destes. 

Realização dos exercícios num andamento 
confortável e com afinador 

Se o aluno for 
capaz de tocar os 
exercícios pedidos 

a atividade é 
elaborada com 

sucesso. 

20’ 

Final 
Revisão geral sobre 
a mão direita e a 
sua importância 

Perceber se o aluno 
percebeu o que foi 
elaborado na aula. 

No final da aula irão ser colocadas algumas 
questões para rever o que foi realizado durante 

a aula. 

Se no final da aula 
não restarem 

dúvidas sobre o 
que foi abordado 
durante a aula a 
atividade é obtida 

com sucesso. 

10’ 
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Aluna D 

 

Planificação de aula Nº1 

Aluna D Local: Conservatório de Música do Porto Data: 11/04/2018 Hora: 18:40h 

Sumário: Jogo da série de harmónicos; exercícios simples de harmónicos; Gioachino Rossini – Le Rendez-vous de Chasse. 

Recursos: Jogo da série de harmónicos; Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Afinador. 

Objetivos: Compreensão e consciencialização do que são harmónicos e a série de harmónicos. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Jogo da série de 

harmónicos 

Compreensão e 
consciencialização 
sobre a série de 

harmónicos. 

Construir a série seguindo algumas instruções 
que vão sendo dadas ao longo do exercício. 

Sendo que em algumas instruções a aluna tem 
de tocar as notas da série para descobrir 

algumas notas. 

Se conseguirem 
fazer a série de 

harmónicos 
completa a 
atividade é 

realizada com 
sucesso 

10’ 

Desenvolvimento 
Exercícios do 

Manual da Trompa 

Introduzir com a trompa 
a consciencialização 

dos intervalos da série 
de harmónicos. 

Realização dos exercícios num andamento 
confortável e com afinador e ir comparando 

com o jogo dos harmónicos para a aluna 
perceber ao longo do exercício quais os 

harmónicos que está a tocar. 

Se a aluna 
conseguir executar 

os exercícios do 
manual com boa 

afinação o exercício 
é realizado com 

sucesso 

20’ 
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Final 
Gioachino Rossini- 
Le Rendez-vous de 

Chasse 

Aplicar a série de 
harmónicos numa peça. 

Transpor a série para a série de harmónicos de 
Trompa Fá e tocar por partes a peça e ao longo 

da obra a aluna relacionar a nota que está a 
tocar com o número do harmónico na série. 

Esta peça é escrita para Trompa Natural. 

Se a aluna for 
capaz de tocar a 
peça e relacionar 
com a série de 
harmónicos as 
notas da peça a 

atividade é 
cumprida. 

15’ 

Planificação de aula Nº2 

Aluna D Local: Conservatório de Música do Porto Data: 18/04/2018 Hora: 18:40h 

Sumário: Mão direita: correta posição, mudanças de afinação, breve introdução dos efeitos. 

Recursos: Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Metrónomo. 

Objetivos: Compreensão da importância da mão direita. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Funções da mão 
direita e a sua 
importância 

Introdução dos 
benefícios do correto 

posicionamento da mão 
direita e compreensão 

da aluna perante o 
resultado de uma 

pequena mudança do 

Começar por fazer uma breve introdução dos 
benefícios do correto posicionamento da mão 

direita e explicar para que a aluna compreenda 
no que resulta uma pequena mudança do 

posicionamento da mão no som. 

Se a aluna 
entender quais as 
funções da mão 
direita a parte 

inicial da aula é 
elaborada com 

êxito. 

10’ 
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posicionamento da 
mão. 

Desenvolvimento 

Exercícios de 
imitação para 
entender as 

mudanças de 
afinação. 

Compreensão da 
afinação mudando 

apenas a mão. 

A Estagiária começa por tocar alguns exercícios 
e a aluna tem de imitar de modo a entender o 
que acontece ao som com a mudança da mão 

em termos de afinação. 

Se a aluna for 
capaz de imitar os 
exercícios tocados 
anteriormente o 

exercício de 
imitação é efetuado 

com sucesso. 

5’ 

Exercícios do 
Manual da Trompa 

Realização e incutir na 
aluna uma breve 

introdução sobre os 
efeitos básicos da 

trompa (bouchê e som 
de eco) abordagem 
sobre a diferença 

destes. 

Realização dos exercícios num andamento 
confortável e com afinador 

Se a aluna for 
capaz de tocar os 
exercícios pedidos 

a atividade é 
elaborada com 

sucesso. 

20’ 

Final 
Revisão geral sobre 
a mão direita e a 
sua importância 

Perceber se a aluna 
entendeu o que foi 

elaborado durante a 
aula. 

No final da aula irão ser colocadas algumas 
questões para rever o que foi realizado durante 

a aula. 

Se no final da aula 
não restarem 

dúvidas sobre o 
que foi abordado 
durante a aula a 
atividade é obtida 

com sucesso. 

10’ 
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Aluna E 

 

Planificação de aula Nº1 

Aluna E Local: Conservatório de Música do Porto Data: 11/04/2018 Hora: 13:30h 

Sumário: Jogo da série de harmónicos; exercícios de harmónicos; Gioachino Rossini – Le Rendez-vous de Chasse. 

Recursos: Jogo da série de harmónicos; Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Afinador. 

Objetivos: Compreensão e consciencialização do que é a série de harmónicos e aplicar a consciencialização em peças. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Jogo da série de 

harmónicos 

Compreensão e 
consciencialização 
sobre a série de 

harmónicos. 

Construir a série de harmónios da Trompa Sib 
seguindo algumas instruções que vão sendo 

dadas ao longo do exercício. Sendo que grande 
parte das instruções são para a aluna tocar e 
tentar descobrir o máximo de notas que for 

capaz. 

Se conseguir fazer 
a série de 

harmónicos 
completa a 
atividade é 

realizada com 
sucesso. 

10’ 

Desenvolvimento 
Exercícios do 

Manual da Trompa 

Consciencialização dos 
intervalos da série de 

harmónicos. 

Realização dos exercícios num andamento 
confortável e com afinador e ir comparando 

com o jogo dos harmónicos para a aluna 
perceber ao longo do exercício quais os 

harmónicos que está a tocar. 

Se a aluna for 
capaz de executar 
os exercícios do 

manual com 
consciência o 

exercício é 
realizado com 

êxito. 

10’ 
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Gioachino Rossini- 
Le Rendez-vous de 

Chasse 

Aplicar a série de 
harmónicos numa peça. 

Transpor a série para a série de harmónicos de 
Trompa Fá e tocar por partes a peça e ao longo 

da obra a aluna relacionar a nota que está a 
tocar com o número do harmónico na série. 

Esta peça é escrita para Trompa Natural. 

Se a aluna for 
capaz de tocar a 

peça sem 
dificuldades e 

relacionar com a 
série de 

harmónicos a 
atividade é 
cumprida. 

20’ 

Final 
Revisão geral sobre 
o que foi abordado 

na aula 

Entender se a aluna 
percebeu o que foi 
realizado na aula. 

No final da aula irão ser colocadas algumas 
questões para rever o que foi abordado durante 

a aula e verificar se não restam duvidas por 
parte da aluna. 

Se no final da aula 
não restarem 

dúvidas sobre o 
que foi aprendido a 
aula é elaborada 

com sucesso. 

5’ 

Planificação de aula Nº2 

Aluna E Local: Conservatório de Música do Porto Data: 18/04/2018 Hora: 13:30h 

Sumário: Mão direita: correta posição, mudanças de afinação, bouchê e som de eco, breve introdução à Trompa Natural. 

Recursos: Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Metrónomo. 

Objetivos: Compreensão da importância da mão direita. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 
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Inicial 
Funções da mão 
direita e a sua 
importância 

Introdução dos 
benefícios do correto 

posicionamento da mão 
direita. 

Fazer uma breve introdução dos benefícios do 
correto posicionamento da mão direita. 

Se a aluna 
entender quais as 
funções da mão 
direita a parte 

inicial da aula é 
elaborada com 

sucesso. 

5’ 

 
 
 

Desenvolvimento 

Exercícios de 
afinação 

Compreensão das 
alterações na afinação 

mudando apenas a mão 
direita. 

A aluna começa a tocar com a mão no seu sítio 
habitual e no final muda a mão de modo a obter 

uma afinação diferente.  

A aluna terá de 
entender o que 

acontece 
relativamente à 
afinação com a 

mudança da 
posição da mão 

para o exercício ser 
elaborado com 

êxito. 

10’ 

Exercícios do 
Manual da Trompa 

Elaboração dos 
exercícios de bouchê e 
som de eco e entender 
a diferença entre eles. 

Realização dos exercícios do manual num 
andamento confortável e com afinador. Ao 
longo dos exercícios são tocadas as notas 

primeiro abertas, depois com bouchê e por fim 
com som de eco para a aluna entender 

auditivamente e fisicamente a diferença entre 
eles. 

Se a aluna ao 
terminar o 

exercício entender 
a diferença destes 
dois efeitos esta 
parte da aula é 
executada com 

sucesso. 

15’ 

Final 
Exercícios do 

Manual da Trompa 
Introdução à Trompa 

Natural. 

Realização dos exercícios do manual que ao 
longo dos exercícios são introduzidas notas até 

tocar a escala de DóM completa. 

Se a aluna for 
capaz de tocar a 
escala completa 

esta parte é 

15’ 
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Aluno F 

efetuada com 
sucesso. 

Planificação de aula Nº1 

Aluno F Local: Conservatório de Música do Porto Data: 11/04/2018 Hora: 15:20h 

Sumário: Jogo da série de harmónicos; exercícios de harmónicos; Gioachino Rossini – Le Rendez-vous de Chasse. 

Recursos: Jogo da série de harmónicos; Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Afinador. 

Objetivos: Compreensão e consciencialização do que é a série de harmónicos e aplicar a consciencialização em peças. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Jogo da série de 

harmónicos 

Compreensão e 
consciencialização 
sobre a série de 

harmónicos. 

Construir a série de harmónicos da Trompa Sib 
seguindo algumas instruções que são dadas ao 
longo do exercício. Sendo que maior parte das 
instruções são para o aluno descobrir as notas 

tocando. 

Se o aluno for 
capaz de fazer a 

série de 
harmónicos 
completa a 
atividade é 

realizada com 
sucesso. 

10’ 

Desenvolvimento 
Exercícios do 

Manual da Trompa 

Consciencialização dos 
intervalos da série de 

harmónicos. 

Realização dos exercícios com afinador e ir 
comparando com o jogo dos harmónico feito 
anteriormente para o aluno entender ao longo 

Se o aluno 
conseguir executar 

os exercícios do 
manual com 

10’ 
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do exercício quais os harmónicos que está a 
tocar. 

consciência o 
exercício é 

realizado com 
êxito. 

Gioachino Rossini- 
Le Rendez-vous de 

Chasse 

Aplicar a série de 
harmónicos numa peça. 

Transpor o jogo para a série de harmónicos da 
Trompa Fá para aplicar na peça tocar por 
partes a peça e ao longo da obra o aluno 
relacionar a nota que está a tocar com o 

número do harmónico na série. Esta peça é 
escrita para Trompa Natural. 

Se o aluno 
conseguir tocar a 

peça sem 
dificuldades e 

relacionar com a 
série de 

harmónicos a 
atividade é 

realizada com 
êxito. 

20’ 

Final 
Revisão geral sobre 
o que foi abordado 

na aula 

Entender se o aluno 
entendeu o que foi 
realizado na aula. 

No final da aula irão ser colocadas algumas 
questões para rever o que foi abordado durante 

a aula e conferir se não restam dúvidas por 
parte do aluno. 

Se no final da aula 
não restarem 

dúvidas sobre o 
que foi aprendido a 
aula é elaborada 

com sucesso. 

5’ 
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Planificação de aula Nº2 

Aluno F Local: Conservatório de Música do Porto Data: 18/04/2018 Hora: 15:20h 

Sumário: Mão direita: correta posição, mudanças de afinação, bouchê e som de eco, breve introdução à Trompa Natural. 

Recursos: Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Metrónomo; Henri Busser – Cantecor para Trompa e Piano. 

Objetivos: Compreensão da importância da mão direita. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Funções da mão 
direita e a sua 
importância 

Introdução dos 
benefícios do correto 

posicionamento da mão 
direita. 

Fazer uma breve introdução dos benefícios do 
correto posicionamento da mão direita. 

Se o aluno 
compreender quais 
as funções da mão 

direita a parte 
inicial da aula é 
elaborada com 

sucesso. 

5’ 

 
 
 
 

 
Desenvolvimento 

Exercícios de 
afinação 

Compreensão das 
mudanças de afinação 

mudando apenas a mão 
direita. 

O aluno começa por tocar com a mão direita no 
seu sítio habitual e no final muda a mão de 

modo a obter uma afinação diferente.  

O aluno tem de 
entender o que 

acontece 
relativamente à 
afinação com a 

mudança da 
posição da mão 

para o exercício ser 
elaborado com 

êxito. 

5’ 
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Exercícios do 
Manual da Trompa 

Elaboração dos 
exercícios de bouchê e 
som de eco de modo a 
entender a diferença 

entre eles. 

Realização dos exercícios do manual num 
andamento confortável e com afinador. Ao 
longo dos exercícios são toca das as notas 

primeiro abertas, depois com bouchê e por fim 
com som de eco para que o aluno entenda 

auditivamente e fisicamente a diferença entre 
eles. 

Se o aluno no final 
do exercício for 

capaz de perceber 
a diferença destes 
dois efeitos esta 
parte da aula é 
executada com 

sucesso. 

15’ 

Henri Busser – 
Cantecor para 

Trompa e Piano. 

Aplicar numa peça o 
bouchê. 

É uma peça do programa de trompa e que o 
aluno já tocou mas com muita dificuldade a 

parte dos efeitos da Trompa. Entender se com 
maior consciencialização de como se faz e em 
que realmente consiste o efeito se o aluno é 

capaz de realizar esta parte da peça com êxito e 
maior facilidade. 

Se o aluno for 
capaz de realizar a 
peça com maior 

facilidade o 
exercício é 

realizado com 
êxito. 

10’ 

Final 
Exercícios do 

Manual da Trompa 
Introdução à Trompa 

Natural. 

Realização dos exercícios do manual que ao 
longo dos exercícios são introduzidas notas até 

tocar a escala de DóM completa. 

Se a aluna for 
capaz de tocar a 
escala completa 

esta parte é 
efetuada com 

sucesso. 

10’ 
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Aluna G 

 

Planificação de aula Nº1 

Aluna G Local: Conservatório de Música do Porto Data: 11/04/2018 Hora: 17:50h 

Sumário: Jogo da série de harmónicos; exercícios de harmónicos; Gioachino Rossini – Le Rendez-vous de Chasse. 

Recursos: Jogo da série de harmónicos; Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Afinador. 

Objetivos: Compreensão e consciencialização do que é a série de harmónicos e aplicar a consciencialização em peças. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Jogo da série de 

harmónicos 

Compreensão e 
consciencialização 
sobre a série de 

harmónicos. 

Construir a série de harmónicos de Trompa Sib 
seguindo algumas instruções que vão sendo 

dadas ao longo do exercício. Sendo que grande 
parte das instruções são para a aluna tocar e 
tentar descobrir o máximo de notas que for 

capaz. 

Se conseguir fazer 
a série de 

harmónicos 
completa a 
atividade é 

realizada com 
sucesso. 

10’ 

Desenvolvimento 
Exercícios do 

Manual da Trompa 

Consciencialização dos 
intervalos da série de 

harmónicos. 

Realização dos exercícios num andamento 
agradável e com afinador e ir comparando com 
o jogo dos harmónicos para a aluna perceber 

ao longo do exercício quais os harmónicos que 
está a tocar. 

Se a aluna for 
capaz de executar 
os exercícios do 

manual com 
consciência o 

exercício é 
realizado com 

êxito. 

10’ 
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Gioachino Rossini- 
Le Rendez-vous de 

Chasse 

Aplicar a série de 
harmónicos numa peça. 

Criar a série de harmónicos da Trompa Fá para 
aplicar na peça. Tocar por partes a peça e ao 
longo da obra a aluna relacionar a nota que 
está a tocar com o número do harmónico na 

série. Esta peça é escrita para Trompa Natural. 

Se a aluna for 
capaz de tocar a 

peça sem 
dificuldades e 

relacionar com a 
série de 

harmónicos a 
atividade é 
cumprida. 

20’ 

Final 
Revisão geral sobre 
o que foi abordado 

na aula 

Entender se a aluna 
percebeu o que foi 
realizado na aula. 

No final da aula irão ser colocadas algumas 
questões para rever o que foi abordado durante 

a aula e verificar se não restam dúvidas na 
aluna. 

Se no final da aula 
não restarem 

dúvidas sobre o 
que foi aprendido a 
aula é elaborada 

com sucesso. 

5’ 
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Planificação de aula Nº2 

Aluna G Local: Conservatório de Música do Porto Data: 18/04/2018 Hora: 17:50h 

Sumário: Mão direita: correta posição, mudanças de afinação, bouchê e som de eco, breve introdução à Trompa Natural. 

Recursos: Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Metrónomo. 

Objetivos: Compreensão da importância da mão direita. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Funções da mão 
direita e a sua 
importância 

Introdução dos 
benefícios do correto 

posicionamento da mão 
direita. 

Fazer uma breve introdução dos benefícios do 
correto posicionamento da mão direita. 

Se a aluna 
entender quais as 
funções da mão 
direita a parte 

inicial da aula é 
elaborada com 

sucesso. 

5’ 

 
 
 

Desenvolvimento 

Exercícios de 
afinação 

Compreensão das 
alterações na afinação 

mudando apenas a mão 
direita. 

A aluna começa a tocar com a mão no seu sítio 
habitual e no final muda a mão de modo a obter 

uma afinação diferente.  

A aluna terá de 
entender o que 

acontece 
relativamente à 
afinação com a 

mudança da 
posição da mão 

para o exercício ser 
elaborado com 

êxito. 

10’ 
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Aluno H 

Exercícios do 
Manual da Trompa 

Elaboração dos 
exercícios de bouchê e 
som de eco e entender 
a diferença entre eles. 

Realização dos exercícios do manual num 
andamento confortável e com afinador. Ao 
longo dos exercícios são tocadas as notas 

primeiro abertas, depois com bouchê e por fim 
com som de eco para a aluna entender 

auditivamente e fisicamente a diferença entre 
eles. 

Se a aluna ao 
terminar o 

exercício entender 
a diferença destes 
dois efeitos esta 
parte da aula é 
executada com 

sucesso. 

15’ 

Final 
Exercícios do 

Manual da Trompa 
Introdução à Trompa 

Natural. 

Realização dos exercícios do manual que ao 
longo dos exercícios são introduzidas notas até 

tocar a escala de DóM completa. 

Se a aluna for 
capaz de tocar a 
escala completa 

esta parte é 
efetuada com 

sucesso. 

15’ 

Planificação de aula Nº1 

Aluno H Local: Conservatório de Música do Porto Data: 13/04/2018 Hora: 17:50h 

Sumário: Jogo da série de harmónicos; exercícios simples de harmónicos; Paul Dukas – Villanelle. 

Recursos: Jogo da série de harmónicos; Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Afinador. 

Objetivos: Compreensão e consciencialização do que é a série de harmónicos e aplicar a consciencialização em peças. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 
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Inicial 
Jogo da série de 

harmónicos 

Compreensão e 
consciencialização 
sobre a série de 

harmónicos. 

Construir a série de harmónicos da Trompa Sib 
seguindo algumas instruções que vão sendo 

dadas ao longo do exercício. Sendo que maior 
parte das instruções são do aluno tocar para 

tentar descobrir as notas. 

Se conseguir fazer 
a série de 

harmónicos 
completa a 
atividade é 

realizada com 
sucesso. 

10’ 

Desenvolvimento 

Exercícios do 
Manual da Trompa 

Consciencialização dos 
intervalos da série de 

harmónicos. 

Realização dos exercícios num andamento 
confortável e com afinador e ir comparando 

com o jogo dos harmónicos para o aluno 
perceber ao longo do exercício quais os 

harmónicos que está a tocar. 

Se o aluno 
conseguir executar 

os exercícios do 
manual com boa 

afinação o exercício 
é realizado com 

êxito. 

10’ 

Paul Dukas - 
Villanelle 

Aplicar a série de 
harmónicos numa peça. 

Refazer a série mas desta vez a série de 
harmónicos da Trompa Fá. Tocar por partes a 
primeira parte da peça e ao longo dessa parte 
perceber o número do harmónico a tocar na 

trompa natural, ou seja, qual o seu número na 
série. A primeira parte da peça é apenas tocada 

como se fosse uma Trompa Natural. 

Se o aluno for 
capaz de tocar a 
primeira parte da 

peça sem 
dificuldades a 

atividade é 
executada com 

sucesso. 

20’ 

Final 
Revisão geral sobre 
o que foi abordado 

na aula 

Entender se o aluno 
percebeu o que foi 
elaborado na aula. 

No final da aula irão ser colocadas algumas 
questões para rever o que foi abordado durante 

a aula. 

Se no final da aula 
não restarem 

dúvidas sobre o 
que foi aprendido a 
aula é elaborada 

com sucesso. 

5’ 
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Planificação de aula Nº2 

Aluno H Local: Conservatório de Música do Porto Data: 20/04/2018 Hora: 17:50h 

Sumário: Mão direita: correta posição, mudanças de afinação, bouchê e som de eco, introdução à Trompa Natural. 

Recursos: Manual da Trompa; Instrumento; Estante; Metrónomo. 

Objetivos: Compreensão da importância da mão direita. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial 
Funções da mão 
direita e a sua 
importância 

Introdução dos 
benefícios do correto 

posicionamento da mão 
direita. 

Fazer uma breve introdução dos benefícios do 
correto posicionamento da mão direita. 

Se a aluna 
entender quais as 
funções da mão 
direita a parte 

inicial da aula é 
elaborada com 

êxito. 

5’ 

 
 
 

Desenvolvimento 

Exercícios de 
afinação 

Compreensão das 
alterações na afinação 

mudando apenas a mão 
direita. 

O aluno começa a tocar com a mão no seu sitio 
natural e no final muda a mão de modo a obter 

uma afinação diferente.  

O aluno tem de 
entender o que 

acontece 
relativamente à 
afinação com a 

mudança da 
posição da mão. 

5’ 

Exercícios do 
Manual da Trompa 

Elaboração dos 
exercícios de bouchê e 
som de eco e entender 
a diferença entre eles. 

Realização dos exercícios do manual num 
andamento confortável e com afinador. Ao 
longo dos exercícios são tocadas as notas 

primeiro abertas, depois com bouchê e por fim 

Se o aluno no final 
do exercício 
entender a 

diferença destes 
dois efeitos esta 

10’ 
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com som de eco para o aluno perceber 
auditivamente e fisicamente a diferença deles. 

parte da aula é 
executada com 

sucesso. 

Introdução à Trompa 
Natural. 

Realização dos exercícios do manual que ao 
longo dos exercícios são introduzidas notas até 

tocar a escala de DóM completa. 

Se o aluno for 
capaz de tocar a 
escala completa 

esta parte é 
efetuada com 

sucesso. 

10’ 

Final 
Revisão da peça 
Villanelle de Paul 

Dukas. 

Perceber se o aluno 
percebeu o que foi 
elaborado na aula. 

Trabalhar por partes a peça completa. Esta 
peça está escrita para ser tocada em Trompa 
Natural e Trompa Moderna alternadamente.  

Se o aluno for 
capaz de tocar a 

peça sem grandes 
dificuldades a aula 

é realizada com 
sucesso. 

15’ 
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Aulas de orquestra  

 

 

 

Planificação de aula Nº1 

Orquestra 2º e 3ºCiclo/ Supletivo Local: Conservatório de Música do Porto Data: 27/01/2018 
Hora: 
10:10h 

Sumário: Exercícios de sonoridade de grupo (Escala de Mib Maior). James Swearingen – Jubilance. 

Recursos: Instrumento; Partituras; Estante. 

Objetivos: Treino auditivo e trabalho da peça Jubilance de James Swearingen. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial Escala de MibM 
Aquecimento da parte 

auditiva. 
Os alunos tocam a escala em uníssono, tendo 

sempre cuidado com a afinação. 

Se tocarem com 
bom som e boa 

afinação o exercício 
é realizado com 

sucesso. 

15’ 

Desenvolvimento 
James Swearingen 

– Jubilance 

Trabalhar leitura e 
sonoridade através da 

peça. Entender o estilo e 
caracter da obra. 

Estudo intenso sobre andamento, ritmo, 
dinâmicas, som e articulação. 

Se a orquestra 
tocar a obra 

corretamente o 
exercício é 

realizado com 
sucesso. 

20’ 
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Planificação de aula Nº2 

Orquestra 2º e 3ºCiclo/ Supletivo Local: Conservatório de Música do Porto Data: 21/04/2018 
Hora: 
10:10h 

Sumário: Escala de SibM; Ted Huggens – Air poétique for horn and band. 

Recursos: Instrumento; Partituras; Estante. 

Objetivos: Treino auditivo e trabalho da peça de Ted Huggens – Air poétique for horn and band. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial Escala de SibM 
Aquecimento da parte 

auditiva. 
Os alunos tocam a escala em uníssono, tendo 

sempre cuidado com a afinação. 

Se tocarem com 
bom som e 

afinados o exercício 
é realizado com 

sucesso. 

10’ 

Desenvolvimento 
Ted Huggens – Air 
poétique for horn 

and band. 

Trabalhar leitura e 
sonoridade através da 

peça. Entender o estilo e 
caracter da obra. 

Trabalhar por partes a peça com e sem solista. 
Estudo intensivo sobre andamento, ritmo, 

dinâmicas, som e articulação. 

Se a orquestra 
tocar a obra 

corretamente o 
exercício é 

realizado com 
sucesso. 

25’ 
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Planificação de aula Nº3 

Orquestra 2º e 3ºCiclo/ Supletivo Local: Conservatório de Música do Porto Data: 28/04/2018 
Hora: 
10:10h 

Sumário: Escala de SibM; Ted Huggens – Air poétique for horn and band. 

Recursos: Instrumento; Partituras; Estante. 

Objetivos: Aquecimento e trabalho da peça de Ted Huggens – Air poétique for horn and band. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial Escala de Sib M. 
Trabalhar afinação e 

dinâmicas. 

Começar a escala com 4tempos cada nota para 
os alunos se conseguirem ouvir uns aos outros e 

tentarem corrigir os erros de afinação. De 
seguida foi alterado o ritmo com ritmos da peça 

a ser trabalhada na aula, onde os alunos 
trabalharam dinâmicas. 

Se os alunos forem 
capazes de 

afinarem sozinhos 
o exercício é 

realizado com 
sucesso. 

10’’ 

Desenvolvimento 
Ted Huggens – Air 
poétique for horn 

and band.  

Primeiro trabalhar por 
partes a orquestra sem 

solista.  

Na primeira parte a peça é trabalhada por 
partes, sem solista, onde os pontos mais 

importantes desta parte é a afinação, ritmo e 
dinâmicas. 

Os alunos terem 
perceção do que 
acontece com a 
orquestra sem 

solista. 

20’ 

Final 
Ted Huggens – Air 
poétique for horn 

and band. 

Trabalhar com solista, 
neste ponto é dada mais 
enfase ao diálogo entre 

solista e orquestra. 

Nesta última parte da aula começou-se por fazer 
algumas das partes mais importantes do diálogo 
entre o solista e a orquestra. Sendo que sempre 

dada importância à afinação e dinâmicas. No 
final da aula foi tocada do inicio a peça com 

solista. 

Os alunos serem 
capazes de se 

ajustar ao solista. 
15’ 
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Planificação de aula Nº4 

Orquestra 2º e 3ºCiclo/ Supletivo Local: Conservatório de Música do Porto Data: 05/05/2018  
Hora: 
10:10h 

Sumário: Escala de SibM; Ted Huggens – Air poétique for horn and band. 

Recursos: Instrumento; Partituras; Estante. 

Objetivos: Aquecimento e trabalho da peça de Ted Huggens – Air poétique for horn and band. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inicial Escala de SibM. 
Trabalhar afinação e 

ritmo. 

Iniciar a escala com a orquestra toda em 
uníssono com 4 tempos cada nota para os 

alunos se conseguirem ouvir e corrigir a afinação 
sozinho. De seguida exercícios com vários ritmos 
da peça a ser trabalhada. Por último, criação de 

acordes sempre com a escala de SibM como 
base para controlarem a afinação e equilíbrio 

entre os naipes. 

Os alunos serem 
capazes de afinar e 
tocar em conjunto. 

10’ 

Desenvolvimento 
Ted Huggens – Air 
poétique for horn 

and band.  

Primeiro trabalhar por 
partes a orquestra sem 

solista.  

Na primeira parte a obra é trabalhada por 
partes, sem solista, onde o principal objetivo é 

junção da orquestra. 

Os alunos terem 
perceção do que 
acontece com a 
orquestra sem 

solista. 

20’ 

Final 
Ted Huggens – Air 
poétique for horn 

and band. 

Trabalhar com solista, 
neste ponto é dada mais 

Nesta última parte da aula começou-se por fazer 
algumas das partes mais importantes do diálogo 

entre o solista e a orquestra. Onde o principal 

Os alunos serem 
capazes de se 

ajustar ao solista. 
15’ 
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enfase ao diálogo entre 
solista e orquestra. 

ponto de ênfase foi a afinação e dinâmicas. No 
final da aula foi tocada do início a peça com 

solista. 

Planificação de aula Nº5 

Orquestra 2º e 3ºCiclo/ Supletivo Local: Conservatório de Música do Porto Data: 26/05/2018 
Hora: 
10:10h 

Sumário: Ted Huggens – Air poétique for horn and band. 

Recursos: Instrumento; Partituras; Estante. 

Objetivos: Trabalhar a peça de Ted Huggens – Air poétique for horn and band, primeiro sem solista e de seguida com solista. 

Parte da aula Conteúdo Objetivos Metodologia Critérios Minutagem 

Inical 
Ted Huggens – Air 
poétique for horn 

and band.  

Primeiro trabalhar por 
partes a orquestra sem 

solista.  

Na primeira parte a obra é trabalhada por 
partes, sem solista, onde o principal objetivo é 

junção da orquestra, afinação e dinâmicas. 

Os alunos terem 
perceção do que 
acontece com a 
orquestra sem 

solista. 

20’ 

Desenvolvimento 
Ted Huggens – Air 
poétique for horn 

and band. 

Trabalhar com solista, 
neste ponto é dada mais 
enfase ao diálogo entre 

solista e orquestra. 

Nesta última parte da aula começou-se por fazer 
algumas das partes mais importantes do diálogo 

entre o solista e a orquestra. Onde o principal 
ponto de enfoque foram as dinâmicas. No final 
da aula foi tocada do início a peça com solista. 

Os alunos serem 
capazes de se 

ajustar ao solista. 
15’ 
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Anexo VII - Termo de responsabilidade e consentimento 

Termo de responsabilidade e consentimento  

Ex. (a) Senhor (a)  

Encarregado (a) de Educação  

  

Assunto: Pedido de colaboração do seu educando em Projeto de Intervenção Pedagógica  

  

No âmbito de um projeto de investigação sobre A série de harmónicos e a mão direita como base do 

ensino da Trompa nas aulas de instrumento desenvolvido por Helena Costa, mestranda em ensino da música 

no Instituto de Educação da Universidade do Minho, sob a orientação do professor doutor Ângelo Martingo, 

venho por este meio solicitar a Vossa Ex. a colaboração do seu educando para participar no projeto de 

intervenção pedagógica sobre A série de harmónicos e a mão direita como base do ensino da Trompa nas aulas 

de instrumento, estando disponível para participar em gravações vídeo / fotografado e participação em 

questionários durante as aulas.  

  

Neste projeto de intervenção pedagógica, o nome do seu educando será confidencial.  

  

Os resultados finais, se assim o pretender, ser-lhe-ão comunicados no final desta investigação.  

  

Grata pela atenção.  

  

Cumprimentos,  

 

(NOME) 

____________________________________ 

 

 


	Página 1
	Page 1
	Página 1

