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“Música é arte e ciência: a mais exata das 

humanas e a mais humana das exatas.”  

Érico Fonseca 



PRÓLOGO 

Este curso foi criado no intuito de te ajudar. Os 

conteúdos veiculados na plataforma são destinados 

a trompetistas de várias idades e níveis de expertise. 

A base do  curso foi inspirada em  conceitos 

difundidos na Suíça, país onde vivi por quase 8 anos 

ao  real izar  minha graduação e mestrado, 

fui premiado em concursos, atuei como professor de 

conservatório, músico de orquestra, solista 

e camerista. O curso  também é fruto de pesquisas 

sobre ensino musical a distância, realizadas em meu 

doutorado. Atualmente, o curso é  destinado a três 

níveis: básico, intermediário e avançado. 

As aulas têm enfoque na técnica e na interpretação 

musical e as sugestões de atividades para cada 

nível contribuirão para a  consolidação de sua 

caminhada trompetística.  

Bons estudos! 

Prof. Érico Fonseca 



BOAS VINDAS 
VÍDEOS TUTORIAIS 

 

1.  Introdução ao curso (níveis de expertise, 

eixos, métodos para trompete audiovisuais, 

videoaulas conceituais) 

2. Como utilizar a plataforma (direitos e 

deveres) 

3. Plantão de dúvidas (administrativo e 

financeiro) 

4. Aulas particulares online 



MÓDULO 1 
FUNDAMENTOS PARA TROMPETE 
(NÍVEL BÁSICO) – EXPLICANDO E 
EXEMPLIFICANDO O MÉTODO DPC 
BÁSICO 
VIDEOAULAS CONCEITUAIS 

 
Aula 1: Respiração: como inalar e conduzir a 

coluna de ar 

Aula 2: Como vibrar os lábios e o bocal 

Aula 3: Notas graves 

Aula 4: Emissão 

Aula 5: Bending e afinação 

Aula 6: Flexibilidade e série harmônica 

Aula 7: Digitação: Escalas maiores 

Aula 8: Articulação: golpe de língua simples 



O QUE É O NÍVEL BÁSICO? 
Neste nível, além da consolidação de elementos de 

base do trompete, o aluno deverá priorizar as seguintes 

qualidades: 

- Um certo prazer em tocar e uma certa expressão;  

- Uma certa compreensão e respeito do texto musical; 

- Uma respiração controlada e uma certa facilidade para tocar 

na tessitura grave e média; 

- Um certo conforto ao tocar em público e aprender a 

controlar o nervosismo; 

- Uma certa facilidade para ler uma peça fácil em leitura de 

primeira vista. 

Os seguintes objetivos devem ser atingidos, pouco a 

pouco: 

1. Assimilar diferentes articulações gradualmente: legato, 

tenuto, stacatto. 

2. Trabalhar fluência do legato.  

3. Criar consciência das noções da posição da língua e 

abertura da garganta, execução correta das ligaduras entre 

as notas da série harmônica (sílabas: “ah”, “eh”, “ih”) 

4. Trabalhar as diferentes escalas maiores (pelo menos até 3 

bemóis e 3 sustenidos) e iniciar o estudo das escalas 

cromáticas, em oitavas. 



MÓDULO 2 
FUNDAMENTOS PARA TROMPETE 
(NÍVEL INTERMEDIÁRIO) – EXPLICANDO 
E EXEMPLIFICANDO O MÉTODO DPC 
INTERMEDIÁRIO 
VIDEOAULAS CONCEITUAIS 

 

Aula 9: Buzzing 

Aula 10: Notas pedais 

Aula 11: Sonoridade 

Aula 12: Bending e sonoridade 

Aula 13: Flexibilidade e vocalização 

Aula 14: Potência sonora 

Aula 15: Staccato duplo e triplo 



O QUE É O NÍVEL INTERMEDIÁRIO? 
Este nível representa a prática de um nível técnico e 

expressivo com excelente atuação de “músico amador” 

aperfeiçoando o domínio que você já possui da execução 

musical. Obtenha o maior aproveitamento possível 

desfrutando de uma incrível experiência artística! 

Você deverá desenvolver e aprimorar as noções 

adquiridas no nível precedente, tanto técnicas quanto 

expressivas, além de introduzir um trabalho cuidadoso e 

preciso da digitação.  

A introdução de um ''menu'' de estudos técnicos do 

método DPC e Micromelodias é necessária e será composto 

por: O estudo de escalas maiores (até 5 bemóis e 5 

sustenidos); Introdução aos golpes de língua duplo e triplo; A 

flexibilidade; O trabalho da sonoridade e da tessitura; A teoria 

da música deverá enfatizar a compreensão rítmica de 

compassos compostos: 2/2, 3/8, 6/8 e compassos com 

denominadores ímpares: 3/4, 5/4, 5/8 e 7/8; 

As noções de expressão e estilo serão abordadas através do 

estudo de Micromelodias, adaptados ao nível do aluno. 

Ao final desta etapa, os seguintes objetivos são 

desejados: Ter uma boa técnica (mas ainda aperfeiçoável); 

Executar as Micromelodias correspondentes ao seu nível, 

introduzindo a elas elementos interpretativos. 



MÓDULO 3 
FUNDAMENTOS PARA TROMPETE 
(NÍVEL AVANÇADO) – EXPLICANDO E 
EXEMPLIFICANDO O DPC AVANÇADO 
VIDEOAULAS CONCEITUAIS 

 

Aula 16: Buzzing avançado 

Aula 17: Notas pedais 

Aula 18: Resistência  

Aula 19: Bending 

Aula 20: Flexibilidade e intervalos 

Aula 21: Escalas menores 

Aula 22: Articulação e digitação 



O QUE É O NÍVEL AVANÇADO? 
Este nível representa o “pré-vestibular”, ou “cursinho” 

para concursos ou curso de reciclagem, além de se destinar 

a alunos que desejam concorrer a uma vaga como estudante 

em universidades, àqueles que já são matriculados em uma, 

aos trompetistas amadores que desejam se profissionalizar 

ou profissionais que buscam motivação para se manter em 

forma. 

Nessa fase dos estudos, você deve ter uma técnica 

geral suficientemente sólida para poder lidar com “textos 

musicais” que são mais densos e difíceis do ponto de vista 

da escrita, compreensão e interpretação. Cultivar uma boa 

resistência lhe permitirá realizar estudos técnicos e executar 

peças de maior envergadura com mínimo de fadiga. 

Os objetivos gerais desse nível são os seguintes: 

• Desejar estar sozinho no palco e preparar-se para a 

exigência de um recital como solista; 

• Aprender a controlar a ansiedade de performance; 

• Demonstrar habilidades trompetísticas e virtuosismo com 

mínimo de esforço físico; 

• Criar um repertório rico e variado em estilos; 

• Compreender a importância de tocar em grupo; 



• Desenvolver um senso de adaptação com parceiros de 

música de câmara ou naipe, além de uma certa autonomia no 

ato de tocar como solista; 

• Dominar diferentes estilos e buscar a musicalidade 

constantemente; 

• Consumir o "menu" técnico, sintetizado em 1 a 2 horas de 

estudos diários nos exercícios do método DPC, nível 

avançado; 

• Intensificar o domínio de leitura de primeira vista; 

• Introduzir a improvisação e o aprendizado da transposição. 

• Desenvolver e apresentar, com a ajuda do professor e do 

método DPC, uma rotina de fundamentos básicos diários; 

• Dominar a tessitura do Fá# 3 (grave) até o Dó 5 (agudo); 

• Buscar constantemente uma sonoridade afinada, flexível e 

com coloridos; 

• Manter a atenção do trabalho cotidiano; 

• Emitir cada nota de forma limpa, polida, sonora e afinada; 

• Diversificar articulações a fim de obter-se mais “cores”; 

• Dominar a subdivisão rítmica; 

• Dominar as escalas maiores, menores e cromáticas dos 

métodos Arban e Clarke; 

• Montar um programa de recital (resistência); 

• Demonstrar uma técnica de respiração calma e eficiente. 



“O MAIS IMPORTANTE É FAZER MÚSICA. 
A TÉCNICA É APENAS UM MEIO PARA SE 
CHEGAR A UM FIM!” 

As Micromelodias foram criadas com inspiração em 

atividades realizadas em cursos de música a distância em 

universidades brasileiras. Este suplemento didático-

pedagógico da plataforma visa trabalhar os aspectos 

elencados nesta nuvem de palavras: 



MÓDULO 4 
INTERPRETAÇÃO MUSICAL – 
EXPLICANDO O CONCEITO DE 
MICROMELODIA 
VIDEOAULAS CONCEITUAIS 

 

Aula 23: O que é uma frase? 

Aula 24: O que é uma semifrase? 

Aula 25: O que é um motivo? 

Aula 26: O papel das dinâmicas 

Aula 27: Criando inflexões 

Aula 28: Expressão e musicalidade 



MÓDULO 5 
EXPLICANDO E EXEMPLIFICANDO AS 
MICROMELODIAS BÁSICAS 
VIDEOAULAS CONCEITUAIS 

 

Aula 29: Ritmo e golpe de língua simples 

Aula 30: Fraseado, lirismo e musicalidade 

Aula 31: Ritmo, potência sonora e articulação 

Aula 32: Ritmo, golpe de língua e 

contratempos 

Aula 33: Sonoridade, afinação, resistência e 

musicalidade 

Aula 34: Saltos de intervalo, legato e ritmo 

Aula 35: Digitação, fluência, acidentes e 

articulação 



MÓDULO 6 
EXPLICANDO E EXEMPLIFICANDO AS 
MICROMELODIAS INTERMEDIÁRIAS 
VIDEOAULAS CONCEITUAIS 

 

Aula 36: Ritmo e golpe de língua simples 

Aula 37: Fraseado, lirismo e musicalidade 

Aula 38: Ritmo, potência sonora e articulação 

Aula 39: Ritmo, golpe de língua e 

contratempos  

Aula 40: Sonoridade, afinação, resistência e 

musicalidade  

Aula 41: Saltos de intervalo, legato e ritmo 

Aula 42: Digitação, fluência, acidentes e 

articulação 



MÓDULO 7 
EXPLICANDO E EXEMPLIFICANDO AS 
MICROMELODIAS AVANÇADAS 
VIDEOAULAS CONCEITUAIS 

 

Aula 43: Ritmo e golpe de língua simples 

Aula 44: Fraseado, lirismo e musicalidade 

Aula 45: Ritmo, potência sonora e articulação 

Aula 47: Ritmo, golpe de língua e 

contratempos  

Aula 48: Sonoridade, afinação, resistência e 

musicalidade  

Aula 49: Saltos de intervalo, legato e ritmo 

Aula 50: Digitação, fluência, acidentes e 

articulação 



PROJETOS EM 
ANDAMENTO: 
PREPARAÇÃO PARA CONCURSOS, GUIA 
DO PRINCIPIANTE EM TROMPETE, 
ANSIEDADE DE PERFORMANCE. 

NOVOS MATERIAIS DIDÁTICOS 
AUDIOVISUAIS E MAIS VIDEOAULAS 
CONCEITUAIS. 

 
Sua opinião é muito importante para o futuro do 

curso. Manifeste seu ponto de vista na 

plataforma para direcionar o trabalho da equipe. 

Dessa forma, novos conteúdos atenderão melhor 

as expectativas de nossos alunos! 



 

PROF. ÉRICO FONSECA 
 

Graduado em pedagogia musical e Mestre em 
práticas interpretativas na Suíça. 

Trompetista principal associado da Orquestra 
Filarmônica de Minas Gerais. 

Professor do Departamento de Música da 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Doutorando em música pela Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), pesquisador do ensino 
musical a distância.


