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Breve História do Trompete 
 
 
 Um dos mais antigos instrumentos musicais, o trompete como hoje é chamado, 

era utilizado desde a Idade Antiga por diversas civilizações em festejos e rituais 

religiosos.  

 Os primeiros trompetes eram feitos de madeira, conchas, ossos e chifres de 

animais. Com o desenvolvimento da tecnologia na Antiguidade, e por consequente, o 

domínio dos metais (ouro, prata, bronze...), os trompetes passaram a ser fabricados 

com ligas metálicas e, começaram a tomar diferentes formas e obter uma capacidade 

sonora muito mais ampla que os trompetes antigos e por conta disso passou também 

a ser utilizado em atividades militares. 

 O trompete começou a sofrer significativas modificações a partir do século XV, 

passando assim a ser mais empregado dentro das músicas, uma vez que 

anteriormente era apenas utilizado como reforço rítmico. Tendo como o seu maior 

avanço, a criação do sistema de válvulas pelo alemão Heinrich Stölzel, por volta de 

1815. Esse sistema foi importantíssimo para a evolução dos trompetes, pois 

possibilitou que o instrumento deixasse de ter uma extensão limitada à algumas series 

harmônicas e se tornasse cromático, tal como os trompetes da atualidade, utilizados 

na musica clássica, jazz, dentre outros gêneros musicais. Sendo assim, o trompete é 

um dos instrumentos da família dos sopros que mais evoluiu e continua se 

desenvolvendo ao longo dos anos. 

 

 

Emissão do Som 
 
  

 O principio básico para a produção do som no trompete é a vibração. Nos 

instrumentos de percussão, essa vibração é alcançada ao percutirmos as baquetas 

na pele do instrumento, nos instrumentos de corda, com a fricção dos dedos ou arco 

sobre cordas. Já no trompete, essa vibração se dará através da combinação 

respiração e lábios, juntamente com o conjunto de músculos da face.  
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Respiração 
 
 

 Alguns podem imaginar que o ato de respiração não precisa ser estudada, pois 

é algo natural e fisiológico a todos. Porem, respirar para emitir som em um instrumento 

de sopro é bem diferente e precisa acontecer da maneira correta se pretende obter 

um bom som nesses instrumentos.  

 Isso se dá pelo "simples" fato de que o ar (sopro), é um dos componentes 

essenciais desses instrumentos. Afinal, trata-se de um instrumento de sopro. Sem 

ar, não se conseguirá emitir som algum no trompete. Por isso, a importância de se 

manter bons hábitos de respiração ao começar a tocar trompete. Ficará mais fácil para 

você e seu som ficará mais consistente e agradável. 

 Existem três tipos de respiração que geralmente são abordadas pelos 

instrumentistas de sopro: Respiração Alta1, Respiração Média2 e a Respiração 
Baixa3. Sendo esta ultima a mais pretendida inicialmente. 

 

 

A Respiração Baixa ou Abdominal consiste em: 
 
 – Ao inspirar, mover o diafragma para baixo, relaxando os músculos abdominais, 

aumentando assim a área utilizada pelos pulmões, havendo, consequentemente, 

maior espaço para entrada do oxigênio.  

– Ao expirar, os músculos do abdome trabalham impulsionado o diafragma à 

compressão dos pulmões, provocando a saída do ar. 

 

																																																								
1	Respiração Alta: também chamada de respiração clavicular. A pessoa que respira desta maneira 
levanta as costelas, as clavículas e os ombros contraindo ao mesmo tempo o abdômen cujo conteúdo 
choca-se contra o diafragma. Atribui-se a este método um grande esforço respiratório, isto é, um alto 
consumo de energia para obtenção de um mínimo de benefício, ou seja, pouco oxigênio captado. 
 
2 Respiração Média: o diafragma sobe, o abdômen se contrai, as costelas se levantam um pouco e o 
peito dilata-se parcialmente. Denomina-se também respiração intercostal sendo considerada por 
especialistas mais completa do que a respiração alta. 
 
3 Respiração Baixa: consiste em um método de maior eficácia do que os anteriores tendo o nome 
também de respiração abdominal, respiração profunda e respiração diafragmática. Na respiração baixa 
se proporciona maior jogo aos pulmões do que nos outros tipos contribuindo para uma inalação de 
quantidade mais elevada de ar. 
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 O ideal seria que conseguíssemos trabalhar esses três tipos de respirações de 

maneira integrada, para que pudéssemos alcançar maior capacidade pulmonar. 

 Contudo, tal processo de respiração ainda precisará passar por procedimentos 

técnicos característicos ao tocar trompete, assim como em qualquer outro instrumento 

de sopro. É o que chamamos de coluna de ar, que consiste basicamente em controlar 

a direção, intensidade e velocidade na emissão do ar. Que por sua vez deve ser 

focada, ampla e contínua, respectivamente. 

 Aqui vão alguns exercícios simples onde poderemos trabalhar essa coluna de 
ar e que ajudarão na compreensão desses conceitos: 

 

Ø Folha de papel na parede:  
 

1. Pegue uma folha de papel qualquer (oficio, caderno...) e trace um círculo no 

seu centro. 

2. Amasse-a até que fique com uma certa porosidade. Em seguida desamasse.  

3. Coloque-a na parede. Mantenha uma distância de 1 palmo, aproximadamente. 

4. Respire fundo pela boca e tente manter a folha fixada na parede o máximo de 

tempo que puder utilizando seu ar de maneira contínua e focando no círculo 

que há no centro da folha. 

5. Repita o exercício cerca de 5 vezes. Descanse. 
 

Ø Bola de encher: 
 

1. Pegue uma bola de encher, fixe-a na região central dos seus lábios. 

2. Respire fundo pela boca. 

3. Em seguida tente enchê-la com apenas um sopro contínuo. 

4. Repita o exercício por mais 5 vezes. Descanse. 

  
 Vale salientar que esses não são procedimentos que estamos habituados a 

realizar. Portanto, é normal que em algum momento você se sinta tonto. Se isso 

acontecer, respire calmamente pelo nariz e solte o ar pela boca.    
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Língua  

 

 

 Responsável pela articulação das sílabas, palavras e do processo da fala. A 

língua é também o músculo responsável pela articulação do som ao tocar trompete, 

bem como do controle da coluna de ar que emitimos no instrumento.  

 De acordo com o Diccionario Enciclopédico de la Música, conceitua-se 

articulação como  

 
 
Termo que se refere ao grau de separação de cada som na 
execução de notas sucessivas. A articulação pode ser expressiva, 
entre destacado e ligado, ou estrutural, caso em que é análoga à 
pontuação na linguagem. (LATHAM, 2008, P.117, tradução nossa)4 
(Grifo nosso). 
 

 

 Ao iniciar a articulação ("ataque") das notas, a ponta da língua deve estar 

posicionada atrás dos dentes na parte superior da boca (palato), de maneira que a 

boca seja hermeticamente selada, impedindo a saída do ar. Esse "ataque" é 

determinado pela pronuncia da sílaba TU, onde, a língua recua e a coluna de ar é 

empurrada para dentro do bocal, ocasionando na vibração dos lábios e na produção 

do som.  

 Após a emissão da coluna de ar, a ponta da língua deve permanecer em 

repouso, atrás dos dentes inferiores, para que o ar passe pela cavidade bucal sem 

qualquer resistência. O controle dessa coluna de ar se dará ao pronunciarmos as 

vogais; A para as notas graves, E para as notas médias e I para as agudas. Alterando 

dessa forma a abertura da cavidade bucal, bem como o fluxo do ar. Ao pronunciar 

essas vogais, tecnicamente haverá uma movimentação no dorso (parte de traz) da 

língua. Esse movimento deverá ser sempre vertical, igual como acontece quando 

assobiamos. 

																																																								
 

4 "Término que se refiere al grado de separación de cada sonido en la ejecución de notas sucesivas. 
La articulación puede ser expresiva, entre *staccato y *legato, o estructural, en cuyo caso es análoga 
a la puntuación en el lenguaje"  
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Embocadura 

 
 
 É a forma adequada de posicionar os lábios e a língua junto ao bocal do 

trompete. Seu desenvolvimento é crucial para o domínio da técnica para tocar 

trompete. Sua má formação poderá acarretar em problemas ao tocar ou até mesmo 

em lesões. O que dará muito trabalho para reparar posteriormente. Em seguida 

veremos alguns exercícios que podem auxiliar no desenvolvimento, bem como 

fortalecimento dos músculos que abrangem a embocadura. 

 

Ø Lip Buzz (zumbido labial) – consiste no uso dos lábios para produção de 
vibração/zumbido.  Essa vibração é amplificada pelo trompete tornando-se em 
um som. 

 
1. Primeiro devemos fazê-lo com os lábios relaxados, permitindo que a coluna 

de ar passe entre eles ocasionando sua vibração. Faça isso por 

aproximadamente 5 minutos, pois, ajudará a ativar a circulação sanguínea, 

bem como acionar os músculos envolvidos nesse processo. Descanse.  
 

 Provavelmente você sentirá um certo “formigamento" na região facial. Não se 

preocupe! Isso é normal. Descanse. 

 Feito isso, partiremos para um processo semelhante ao anterior, porem, dessa 

vez, com os lábios juntos e firmes.  

 

2. Respire fundo, pronuncie a sílaba "ÊMI"(M), em seguida congele a 

posição dos lábios mantendo os cantos da boca firmes e sopre o ar no meio 

dos lábios, até que consiga ouvir um zumbido ocasionado pela vibração dos 

seus lábios (superior e inferior). Caso não consiga de inicio, não se 

preocupe! Lembre-se de respirar fundo e sopre com mais intensidade, 

mantendo os lábios mais firmes usando os cantos da boca. Um bom 

“truque” que você pode tentar é imaginar que há caroço de uva na ponta da 

sua língua e você tentasse cuspir esse caroço. Seus lábios devem se 
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manter pressionados um contra o outro e produzir um som parecido com 

um "besouro". 

   

 Ao praticar, tente manter um som cada vez mais consistente e cheio (mais som 

que ar) e sustentá-lo por mais tempo. Isso o ajudará no desenvolvimento do controle 

e da resistência da embocadura. Pratique por cerca de 10 minutos. Use um espelho 

para certificar-se que esta fazendo corretamente. Descanse. 
 

Observe a imagem abaixo: 

 
Fonte: WikiHow 

 

Importantíssimo: Certifique-se de estar usando uma respiração profunda e relaxada. 

Inspire pela boca pronunciando sílaba "Ôh". Mantendo, portanto, a mandíbula e a 

garganta abertas, bem como a língua em repouso (atrás dos dentes inferiores). Afim 

de evitar tensões e reduzir a resistências durante a passagem do ar. 

 

 A seguir, alguns exercícios que auxiliarão no fortalecimento da embocadura: 

 

Ø Exercício com o lápis: usando a extremidade não apontada do lápis, apoie-o 

entre os lábios, na parte central da boca e tente mantê-lo equilibrado apenas 

com a pressão dos lábios, sem a ajuda dos dentes. Pratique o exercício por 

cerca de 4 minutos ou até que comece a sentir seus músculos "queimando". 

Esse exercício ajudará no fortalecimento dos músculos necessários para se 

obter uma embocadura firme e resistente. Descanse.	
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Observe a imagem abaixo: 

 
Fonte: WikiHow 

 

Ø Exercício com o botão: passe um barbante por um botão e, no centro da boca, 

coloque-o no espaço entre os dentes e os lábios. Com leveza, puxe a linha 

para frente contraindo os lábios de modo que eles superem a força empregada 

e impeça que o botão escape pelos lábios. Gradativamente, aumente a força 

com que você puxa a linha, aplicando uma pressão ainda maior com os lábios 

e mantenha a posição por alguns minutos. Embora cansativo, esse exercício 

ajudara no desenvolvimento da embocadura. Descanse. 
 

Observe a imagem abaixo: 

 
Fonte: WikiHow 

 

 Até aqui, todas as práticas abordadas se deram através de artifícios 

auxiliadores na formação da embocadura e sem o uso do bocal e/ou instrumento. 

Porém, por mais maçantes que esses exercícios possam parecer, eles são 

ferramentas muito importantes no tocante à assimilação de alguns conceitos 
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primordiais e serão de grandes auxilio na formação da sua embocadura. Além do 

mais, aprender desde o início a desenvolver a embocadura da forma correta é um 

passo crucial no ato de tocar trompete, pois isso evitará que você venha adquirir 

determinados problemas de formação. 

 Dito isto, faremos a aplicação de exercícios, utilizando de maneira conjunta, 

alguns conceitos vistos acima. No entanto, dessa vez fazendo o uso do bocal.  

 

 

Ø Praticando com o Bocal 
 

1. Com a mão esquerda, segure o bocal pelo Shank5, usando o polegar e os 

dois primeiros dedos (indicador e médio), o que ajudará a minimizar a 

pressão. Mantenha a mão relaxada e apoie o a outra extremidade do bocal 

sobre os lábios. 

2. Usando os mesmos conceitos vistos acima nos tópicos Respiração, 

Língua e Embocadura, tente emitir Buzz no Bocal usando a 

articulação/ataque da língua com a sílaba TU.  

3. Certifique-se de inspirar profundamente utilizando a sílaba ÔH, deixando 

cair a mandíbula afim de reduzir a resistência da garganta.  

4. Concentre-se para que o seu ataque seja preciso e mantenha o fluxo de ar 

para obter já com o bocal, um som tão completo e centrado quanto possível.  

5. Verifique se os cantos dos seus lábios estão firmes e para baixo. 

6. Tente fazer a mudança de notas utilizando a articulação das vogais A,	E, I. 

Para graves, médios e agudos respectivamente. 

7. À medida que se move para o registro inferior (graves), mova levemente a 

mandíbula para a frente, colocando mais o lábio inferior no bocal. 

8. Para o registro superior (agudos), você precisará usar um pouco mais de 

pressão nos lábios, mas tente manter isso o mínimo possível. 

9. Lembre-se, você esta incidindo um objeto de metal sobre seus lábios, 

qualquer pressão demasiada, poderá acarretar em uma lesão.  

10. Pratique de 5 a 10 minutos. Descanse.    

																																																								
5 Shank: parte da haste do bocal que adentra no trompete.  
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 Considerando que para algumas pessoas esse Buzz pode ser difícil de dominar 

nos primeiros momentos, o que é algo extremamente normal. Continue a praticar, 

assim que conseguir realiza-lo da forma correta, você será capaz de produzir um bom 

som no trompete. Ao fazer o exercício, você soará um pouco "estranho" no começo, 

parecido com um "enxame de abelhas" por exemplo. Não se preocupe! Isso é sinal 

de que você está treinando direito. 

 Apesar de ter sugerido uma média de tempo para cada exercício, aconselho 

que comece praticando de acordo com suas capacidades e vá aumentando 

gradativamente o tempo de cada exercício, até atingir o máximo recomendado. 

Mesmo quando sua embocadura estiver com um desenvolvimento avançado, 

continue a praticar os exercícios com a mesma regularidade, porém por menos tempo. 

 

 

Ø Praticando no Trompete  
 
 Antes de darmos segmento a esse tópico, é preciso ter conhecimento da parte 

estrutural do trompete. Acompanhe na imagem a seguir: 

 

 
Fonte: KUCA INSTRUMENTOS 

 

 Ter ciência do modo correto de como segurar o trompete, evitará que você 

exerça tensão demasiada nos músculos e articulações dos seus braços e mãos. Bem 

como qualquer pressão excessiva do bocal sobre os lábios. 

 O trompete deve ser apoiado com a mão esquerda, envolvendo os dedos sobre 

a máquina (camisa) dos pistos e entre os anéis da 1ª e 3ª bombas. Já com mão direita, 

apoiamos o dedo polegar embaixo do Lead Pipe de modo que os dedos indicador, 
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médio e anelar fiquem sobre o 1ª, 2ª e 3ª pistos respectivamente. O dedo mínimo 

deverá estar posicionado no gancho do dedo. Porém, mais uma vez, tomando muito 

cuidado para não incidir tensão excessiva.  

 
Observe a imagem abaixo 

 
Fonte: WikiHow 

 

Atenção: qualquer posição das mãos e/ou dos braços que não seja anatômica e 

relaxada, poderá causar tensão desnecessária, resultando e lesões! 
 

 Devidamente montado e apoiado o trompete em suas mãos, tome fôlego pela 

boca, adote a posição da embocadura abordada anteriormente, encoste o instrumento 

nos lábios e sopre. Neste primeiro momento não aperte nenhum pisto. Você vai 

perceber certa tensão na sua boca, mantenha uma coluna de ar intensa e constante 

direcionada para dentro do bocal até que haja energia suficiente para a vibração dos 

lábios e consequentemente a produção do som. 

 Ainda sem apertar os pistos, repita o procedimento por mais algumas vezes até 

que consiga compreender o processo de emissão do som e a memória muscular 

necessária para se obter um sopro cheio, consistente e uniforme. 

 Feito isso, sigamos para produção de outros sons, dessa vez utilizando as 

combinações dos pistos. Porém, antes disso, é preciso ter ciência que existem 7 
posições/combinações possíveis entre os 3 pistos do trompete.  

 

 Vide tabela abaixo: 
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Tabela das 7 Combinações  

1ª Posição Nenhum pisto acionado O – O – O 

2ª Posição Segundo pisto acionado O – X – O 

3ª Posição Primeiro pisto acionado X – O – O 

4ª Posição Primeiro e Segundo 

pistos acionados 

X – X – O 

5ª Posição Segundo e Terceiro 

pistos acionados 

O – X – X 

6ª Posição Primeiro e Terceiro pistos 

acionados 

X – O – X 

7ª Posição Primeiro, Segundo e 

Terceiro pistos acionados 

X – X – X 

Fonte: Nossa 

	
	

Ø Digitação do Trompete 
 

 Para prosseguirmos no processo de aprendizado, é preciso a prática de 

exercícios diversos. No entanto, antes de expor alguns desses exercícios, é 

imprescindível conhecer a digitação do trompete, que não é nada mais que a 

combinação necessária dos pistos para emissão de determinadas notas.  

 Logo em seguida, serão sugeridas uma sequência de 4 exercícios leves que 

poderão ser tomados como rotina de estudos diários, juntamente com os exercícios 

de Respiração (Folha de papel na parede e Bola de encher) e Embocadura (Lip 

Buzz, Exercício com o lápis, Exercício com o botão, Praticando com o Bocal e 

Praticando no Trompete), apresentados anteriormente. 

 Essa rotina ajudará no desenvolvimento de diversos aspectos na construção 

da técnica para tocar trompete. Tais com: respiração, articulação, afinação, resistência 

e flexibilidade. 
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