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Prática Musical 

Tocar um instrumento musical é naturalmente considerado uma atividade lúdica 
e isenta de riscos, no entanto ao nível profissional, existe um número expressivo de 
instrumentistas que apresentam LER (Lesão por esforço repetitivo), que podem 
condicionar a qualidade do seu desempenho musical, ou até impedir a prática 
instrumental.·. 

Problemas mais frequentes nos músicos: 

1. Lesões por esforço repetitivo; 
2. Ansiedade na performance; 
3. Problemas auditivos; 
4. Problemas respiratórios; 
5. Problemas orofaciais; 
6. Problemas dermatológicos; 
7. Problemas vocais; 
8. Distonias focais. 
(Brandfronbrener, 2000) 

 

• Na maioria dos instrumentos, senão na sua totalidade, os membros superiores 
estão envolvidos na execução instrumental; 
• As LER mais frequentemente associadas à prática instrumental são nos membros 
superiores (Frank e Muhlen, 2007). 

 

Ideias e conclusões: 
• Para alguns autores ( Quarrier, 1993; Andrade e Fonseca,2000; Braggeetal, 2006), 
em elevados níveis de performance tocar um instrumento musical é semelhante 
à performance de um atleta: ambos envolvem treino muscular intenso, que inclui 
longas       horas de prática diária, visando uma apresentação pública, onde o 
músico/atleta deverá demonstrar habilidade e eficiência. 

 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Alongamento 
 

A realização de exercícios de aquecimento, flexibilidade e alongamento antes da 
prática instrumental, e de alongamento após, é de grande importância, pois trás 

benefícios à execução do instrumento, sendo facilitador dos movimentos e prevenindo 
lesões. 

 
 
 

 

 
 
 
 

- Ajuda na redução de tensões musculares; 
- Relaxamento; 
- Benefícios para a coordenação, pois os movimentos se tornam mais soltos e fáceis; 
- Prevenção de lesões; 
- Desenvolve a consciência corporal, à medida que a pessoa focaliza a parte do corpo 
que esta sendo alongada; 
- Ativa a circulação; 
- Ajuda no aquecimento, à medida que eleva a temperatura do corpo; 

- Ajuda a liberar os movimentos bloqueados por tensões. 
- Previne o encurtamento ou tensionamento irreversíveis de grupos musculares. 

- Facilitar o relaxamento muscular. 

http://www.gustavotuba.com.br/
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A respiração é o mais importante processo no conjunto de técnicas em um 
instrumento de sopro. 

Muitas vezes, percebe-se no estudante algumas dificuldades no momento de 
inspirar e expirar, e como fazê-lo durante a execução de um estudo ou peça. 

Antes de tudo, a respiração também tem papel importante em nosso corpo. 
Qualquer que seja a situação, o objetivo da respiração é fornecer oxigênio ao 

sangue, que fará o transporte à todos os tecidos do organismo e também, a remoção 
do dióxido de carbono resultante do metabolismo celular, desta forma fazendo o 
organismo trabalhar em equilíbrio. 

Quando tocamos um instrumento de sopro, usamos uma respiração além do 
que precisamos para a nossa simples sobrevivência, usamos uma respiração ampla e 
profunda. 

Muitos tocam um instrumento de sopro com a respiração do “dia a dia”, a do 
diafragma, porém esquecem que também precisarão de ar para as funções vitais do 
organismo, ou seja, trabalharão em déficit. 

Já começar devendo não é bom, principalmente ar, ar que é de graça! 
Com uma respiração ampla e profunda, o corpo funcionará melhor, você tocará 

melhor. 
Respirar é um mecanismo natural do corpo humano que leva o oxigênio através 

do ar até os pulmões onde será distribuído para todo o sangue. Consequentemente 
aparelhos, órgãos e célula por célula do corpo, alimentando-o, vitalizando e 
desintoxicando. 

O homem pode ficar vários dias sem se alimentar e não mais que alguns 
segundos sem respirar, isto porque sem oxigênio as células morrem, consequentemente 
o corpo perde a vida e morre também. 

Se uma ótima respiração traz inúmeros benefícios para o corpo, também trará 
para os instrumentos de sopro. 

Com uma boa respiração você conseguirá tocar com um som maravilhoso, tocar 
afinado, fazer frases bem conectadas, diversificar as articulações, e ter uma boa 
interpretação. 

Respirar é Viver! 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Órgãos do Sistema Respiratório 
O sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos 
que compõem as vias respiratórias são: cavidades nasais, faringe, laringe, 
traqueia, brônquios e Bronquíolos. 

 

 

No mecanismo respiratório existem duas fases: a inspiração (entrada do ar) e a 
expiração (saída do ar). 

 

 

O principal músculo nesse processo é o diafragma, que possui a forma de uma 
cúpula. 

A respiração do “dia a dia” utiliza praticamente somente o diafragma. 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Vídeo ilustrando o Funcionamento do Diafragma - http://youtu.be/nPskeiJW6eo 
 

 

Se a respiração for profunda, outros músculos atuarão de forma assessória, 
como por exemplo, na inspiração, os intercostais externos, escalenos e 
Estenocleidomastoideo; e na expiração, o abdômen e intercostais internos. 

 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Exercícios de Respiração 
 

Atenção antes de começar os exercícios! 

 

Nos exercícios abaixo, a repetição poderá causar sensações como tonturas ou 
náuseas, por causa da hiperventilação que é provocada pela troca de gases, que 
acontece em proporções acima dos parâmetros normais. Na ocorrência destas 
sensações, interrompa o exercício, sente-se e respire profundamente pelo nariz e 
solte pela boca, permanecer nessa posição até os sintomas cederem e só então 
prosseguir. 

 

Vamos Praticar! 
Vamos começar trabalhando com exercícios que auxiliarão em Tensão e 

Relaxamento, fluidez e controle do ar, Expansão e fortalecimento dos Músculos da 
respiração. 

 

1- Tensão e Relaxamento 
Inspirar, prender o ar e tensionar. 

Expirar e Relaxar. 
 

No exercício 1 vimos o príncipio da tensão e relaxamento. 
Para os próximos exercícios é muito importante manter o corpo o mais relaxado 

possível. 
Desta forma conseguiremos uma respiração ampla. 

 
2- Expansão, fluidez e controle do ar – O exercício deve ser realizado bem devagar 
inspirando pela boca e expirando novamente pela boca, Nunca PRENDER a 
RESPIRAÇÃO. 
Também vamos fazer o movimento dos braços subindo quando inspirar, e baixando 

quando expirar. 
Lembre-se que temos que chegar inspirando até o último tempo e os braços lá no alto, 
e depois retornar expirando com os braços retornando para posição inicial até o final, 

sempre lembrando que o ar não pode acabar antes. 
 

Lembre-se de controlar a entrada e saída do ar até o fim de cada sequencia, 
tanto inspirando ou expirando! 

 

Vamos sempre pensar na vogal Ô na inspiração e na expiração, para manter a 
garganta aberta sempre, e também não fazer nenhum tipo de barulho que é sinal de 

tensão. 
Ressalto para que sempre PENSEMOS na vogal Ô, para manter a abertura correta, e 

nunca PRONUNCIAR a vogal Ô, pois causará barulho e tensão. 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Para auxiliar na abertura da boca e relaxamento da garganta, vamos utilizar uma Luva 
de PVC de 25mm - ¾, a mesma será posicionada entre os lábios durante o exercício. 

 

Encontrado facilmente em casas de material de construção 
 

 

Recomenda-se fazer cinco vezes cada uma das sequências. 
 
 
 

 

 
 

 
Inspira 4, expira 4 

 

 

Inspira 6, expira 6 

 

 
Inspira 8, expira 8 

 

http://www.gustavotuba.com.br/
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3- Respirar e soltar o ar continuo e quente na campana do instrumento, de maneira 
que haja a condensação. 

 

-Sempre temos que obter o ar mais lento e quente possível, sem tensões ou barulhos. 
 

Inspira 4 e expira 4 
 

 

 
4- Inspirar com a mão entre os lábios como mostra a figura abaixo, e produzir o som 
“Wôôw” com o ar passando entre o dedo indicador - o som deve ser produzido 
somente pelo ar passando entre os dedos. 

 
- NUNCA PRODUZIR SOM COM A GARGANTA! 

 
 
 

 

Inspira 1 expira 4. 
 

 

http://www.gustavotuba.com.br/
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5- “pop e duplo pop” 

No dorso da mão vamos sugar o ar fazendo pressão e puxar a mão fazendo o estalo 
“pop”, fazemos com 1 estalo “pop” e depois com 2. 

 

6- Inspirar, Alongar, inspirar mais, alongar, inspirar e expirar· 

7- Inspirar e expirar dentro do instrumento, 
Inspirar e expira 5 vezes, na 5ª vez solta todo o ar. 

 

 

Descer cromaticamente até ficar com todos pistos apertados. 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Incentivadores Respiratórios 
 

Os incentivadores são exercitadores respiratórios que têm como objetivo a 
expansão pulmonar, aumento da permeabilidade das vias aéreas e fortalecimento dos 
músculos respiratórios. 

Esses exercitadores ou incentivadores respiratórios são recursos mecânicos da 
fisioterapia respiratória, normalmente destinados a auxiliar o desempenho muscular 
respiratório e a eficiência do trabalho mecânico da ventilação pulmonar, 
proporcionando aumento da oxigenação arterial (COSTA, 1999). 

Os incentivadores inspiratórios são classificados de acordo com o feedback 
visual oferecido. Assim temos os incentivadores orientados a fluxo e os orientados a 
volume. É interessante notar que no exterior, existe uma terceira categoria de 
incentivadores: aqueles orientados simultaneamente a fluxo e a volume, e que são 
denominados “volume accumulators” (exemplo: Voldyne, Spirobol). 

 
Incentivador a Fluxo 

8- Respiron é um aparelho para exercícios respiratórios que exercita e fortalece os 
músculos utilizados na respiração, melhorando o condicionamento respiratório e 
sensação de bem-estar. Ideal para diminuir a falta de ar em qualquer atividade física. 

E ainda, cantores, atores e músicos que necessitam de grande capacidade 
respiratória, se beneficiarão do treinamento dos músculos inspiratórios 
proporcionando maior amplitude respiratória e por consequência maior capacidade de 
cumprir as exigências dessas atividades. 

 
Onde encontro? 
Em casas especializadas em material de fisioterapia hospitalar, onde aluga e vende 
cadeira de rodas, muletas, etc.. 

 

Produto Nacional fácil de encontrar. 
Também é possível comprar pela internet. 

 

O investimento em média de R$ 30,00. 
 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Como realizar os exercícios com o RESPIRON? 

-Dê preferência para realização dos exercícios na posição sentada 
- Realize uma expiração tranquila, quando sentir que todo o ar foi expirado ajuste o 
bocal aos lábios e inspire (puxe o ar com a boca, não sopre!!) desta forma as 3 
esferas vão se elevar sequencialmente; 
- O ideal é mantê-las elevadas por alguns segundos; 
- Retire o bocal dos lábios quando concluir a inspiração e expire naturalmente, 
iniciando nova repetição. 
- A elevação das três esferas nem sempre é possível desde o início do treinamento. 
Não se preocupe se isso ocorrer, pois as pessoas podem necessitar de algum tempo 
para fortalecer os músculos respiratórios.·. 

 
ATENÇÃO 1 - Para as situações cuja indicação é a de expandir os pulmões, a 
inspiração deve ser vigorosa, profunda e continua, isto é, o tempo de inspiração não 
pode ser curto. As esferas devem elevar-se em movimento suave e uniforme e não 
bruscamente. 

 
ATENÇÃO 2 - Para as situações cuja indicação é a de fortalecer a musculatura 
respiratória recomenda-se que a inspiração seja explosiva, rápida e intensa, 
inspirando o maior volume de ar possível. 

 
Entretanto, certifique-se que o modelo utilizado seja o mais adequado para suas 
condições atuais. 
Existem Vários modelos de Respiron, entretanto o indicado para o começo é o 
CLASSIC, caso esteja muito fácil, aconselha-se mudança para o modelo que ofereça 
maior resistência. 

 
 
 

 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Exercitador a Volume 
 

VOLDAYNE 5000 ADULTO é um aparelho para fisioterapia respiratória que tem a 
função de incentivador inspiratório orientado por volume; Possuí graduações de 

volume de até 5000ml; escalonada a cada 250ml. 
 
 

 
Os exercícios com o Voldyne 5000® é realizado através de inspirações pelo 

bucal do incentivador, onde devemos inspirar calmamente mantendo o nivelador em 
Best, também devemos sustentar ao máximo a inspiração deixando o nivelador o mais 
estático possível. 

Utilize o medidor ao lado para visualizar seu progresso. 

 
Onde encontro? 

 
Em casas especializadas em material de fisioterapia hospitalar, onde aluga e 

vende cadeira de rodas, muletas, etc.. 
Também é possível comprar pela internet. 
Produto importado, não é produzido no Brasil, porém acha-se nas lojas e 

internet. 
O investimento em média é entorno de R$ 120,00 a R$ 150,00, é difícil encontrar. 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Breath Builder 

 
É um exercitador respiratório, inspiratório e expiratório, que permite a pessoa 
aumentar sua qualidade respiratória, aumentando sua capacidade pulmonar e o 
controle muscular que a envolve, como o diafragma e os demais músculos acessórios. 
Breath Builder é um cilindro de plástico transparente contendo uma bolinha de pingue- 
pongue e um tubo na parte superior para que se sopre e se sugue o ar. 
Vem com dois tubos, um para instrumentistas de sopro agudo (menor), e outra para 
instrumentistas de sopro grave(maior), no nosso caso usaremos a maior. 
O objetivo é ao expirar o ar para dentro do Breath Builder, a bolinha de pingue- 
pongue suba até a parte superior, e ao inspirar a bolinha de pingue-pongue 
permaneça na parte superior do Breath Builder. 
Existem diversos tipos de exercícios com Breath Builder, aqui aprenderemos Três. 

 
Onde encontro? 

Através da internet, e em lojas de instrumentos musicais, no Brasil é difícil encontrar, 
porém é facilmente encontrado nas lojas virtuais nos EUA e EUROPA. 

 
O investimento em média de R$ 160,00. 

 
 

 

 

Exercício 1 – Expirar e Inspirar 

 
Sugue o máximo de ar que conseguir (Inspiração) e em seguida sopre todo ar 

para dentro do Breath Builder (Expiração) de tal forma que a bolinha de pingue- 
pongue suba até a parte superior do Breath Builder, e quando o ar dos pulmões 
estiver acabando, sugue novamente o ar para dentro (Inspiração), mas sem retirar a 
boca do Breath Builder e sem deixar a bolinha de pingue-pongue cair. Repita este 
processo o quanto julgar necessário, sugestão de 5 a 7 minutos. 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Você Também pode graduar a intensidade, no topo do aparelho existe três furos, 
você pode fazer diferentes combinações que irão facilitar ou dificultar, colocando mais 
ou menos sobrepeso, quanto mais fechado mais a musculatura vai fortalecer. 

 
 

Sugestão de Combinações: 1-Tudo solto; 2- um Furo pequeno tapado; 3- dois furos 
pequenos tapados; 4-furo grande tapado; 5- furo grande tapado e um furo pequeno 
tapado. 

 
 

No Exercício acima você trabalhará até onde conseguir inspirar e depois até onde 
conseguir expirar (limite do corpo), não haverá pulsação e nem ritmo pré-determinado. 

 

Exercicio 2 -Abaixo segue algumas sugestões utilizando pulsação e 
ritmos padronizados: 

Aqui você também pode usar a graduação dos furos. 
Quanto mais longo o ritmo, mais difícil será sustentar a bolinha no topo do aparelho, 
use a graduação dos furos, aqui quanto mais aberto, mais difícil será manter o fluxo 
de ar constante e sem a bolinha cair. 

 
Desta forma estaremos expandindo a respiração, pois a musculatura estará sempre 
relaxada, e ao respirarmos sempre vamos esticar ao seu limite, desta forma vamos 
condicioná-la a expandir. 

 
 
 

 

 

 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Exercício 3 – Com Articulações 

 
 

Inspire e expire, porém ao estiver expirando articule sem deixar a bolinha 
cair, siga os ritmos abaixo: 

Pense numa articulação mais leve possível. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Alongamento Facial 
 

 

 
É um dos momentos importantes e engraçados da sequência do aquecimento. 

Um bom alongamento dos músculos da face garante boa resposta na produção do 
som, articulação e afinação. 

Faça caretas das mais variadas tentando usar a maioria dos músculos da face, e 
para cada uma delas ficar 15 segundos estático, para finalizar massageie as 
bochechas, testa e pescoço, e sinta-se relaxado. 

 
Obs: Alongamentos desta natureza são muito utilizados nas aulas de canto e coral. 

 
 
 

 
 

Os alongamentos faciais ajudam no aumento da flexibilidade muscular, que 
promovem o estiramento das fibras musculares, fazendo com que elas aumentem o 
comprimento. 
O principal efeito do alongamento é a melhora da circulação sanguínea nas áreas e 

http://www.gustavotuba.com.br/
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o aumento da flexibilidade e amplitude dos músculos. 
Quanto mais alongado o músculo, maior será a movimentação da articulação 
comandada por aqueles músculos e, portanto, maior a sua flexibilidade e controle. 
Quanto mais flexível e relaxado, mais vibração e controle da musculatura, 
consequentemente melhor será o som! 

 
 

Acima de tudo ajuda a prevenir doenças relacionadas ao esforço repetitivo(L.E.R) e 
lesões diversas que podem impossibilitar a carreira do músico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
A face possui em torno de 44 músculos 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Percepção, Afinação, Ritmo... 
 

Você vai às aulas de percepção? 
Harmônia? 

 

 

Cantar ao praticar escalas; estudar intervalos, acordes, ritmos, entre outros, são 
fundamentais para uma boa formação musical Básica, agora se você quer ser um 
músico completo, pode aumentar a lista! 

 

Ler o que está escrito, formar e distinguir mentalmente a altura, intervalos, 
ritmos e demais informações musicais, é primordial. Para que ao ouvirmos o que 
estivermos tocando, saber rapidamente se está certo ou errado, desta forma 
poupando tempo e obtendo uma evolução mais rápida e consistente. 

 
Na Orquestra, Banda ou em qualquer outra formação, somos referência de 

afinação, pois na maioria das vezes estamos com a fundamental e a função principal 
na harmonia, saiba que toda estrutura musical é baseada na voz do Baixo. 

 
Quando estamos tocando na Orquestra, em muitos momentos estaremos 

dobrando nossa parte com Contrabaixos, cellos, fagotes, Tímpanos, Contrafagote, e 
quando não estamos dobrando a parte, por outro lado estaremos fazendo um 
contraponto com as mesmas notas que eles. 

 
 
 

Vamos analizar abaixo um pequeno trecho da Sinfônia No 5 de Gustav Mahler: 

http://www.gustavotuba.com.br/


professorgustavo.com 22 
 

 

http://www.gustavotuba.com.br/


professorgustavo.com 23 
 

 

http://www.gustavotuba.com.br/


professorgustavo.com 24 
 

 

http://www.gustavotuba.com.br/


professorgustavo.com 25 
 

 

http://www.gustavotuba.com.br/


professorgustavo.com 26 
 

 

http://www.gustavotuba.com.br/


professorgustavo.com 27 
 

Podemos notar que em todos os momentos em que a tuba tocou, ela dobrou 
com contrafagote, fagote, tímpano, contrabaixos, e quando não dobrou, tocou as 
mesmas notas em ritmos diferentes. 

Apesar do nosso instrumento ser solista, nós fazemos acompanhamento com 
os demais graves da Orquestra, precisamos observá-los e ouvi-los, pois o tempo todo 
estamos com eles. 

Fazendo desta forma nós tubistas teremos a fácil missão de fazer a conexão 
entre os metais e demais instrumentos da Orquestra. 

Essas informações são fundamentais para uma boa performance, e também 
uma boa harmonia musical e profissional entre os naipes. 

 

Outra coisa é sobre o uso do afinador, se você consegue tocar com o afinador 
cravado no verde o tempo todo, Parabéns, se não consegue ,vá estudar para chegar 
lá! 

Mas vale lembrar que usaremos o afinador como referência, pois o bom músico 
é aquele que toca afinando com os demais, o que se adequa melhor ao grupo ouvindo 
a todos, o que tenta sempre juntar seu som com todos, desta forma os graves criando 
uma base solida e refinada para todo o grupo. 

 
Muitas vezes a Tuba na Orquestra fica parada, e quando entra em 

determinadas intervenções estará na maioria das vezes com o Tutti da orquestra, 
onde estará dobrando com determinados naipes como citei acima, por fim muitos 
poucos solos, mas muito importantes. 

 
Por isso enquanto os outros instrumentos estão tocando há muito tempo, ao 
tocarmos, temos que entrar na afinação do grupo, por isso é importante a parte da 
percepção e a aplicação no instrumento. 

http://www.gustavotuba.com.br/
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Bocal- Buzzing/Abelhinha 
 

 

 
É muito importante trabalhar a vibração no Bocal (Buzzing/Abelhinha), para 

sentir se os lábios estão trabalhando corretamente, e estão na posição correta, e por 
fim se o ar está fluindo corretamente. 

O instrumento Amplifica o som produzido pelos lábios através do Bocal, se 
você tem um bom som no bocal, com certeza no instrumento será bom também. 

Quando estiver fazendo a Abelhinha você deve pensar em um som volumoso, 
gordo e cheio de harmônicos, sempre relaxado e confortável. 

Qualquer esforço, movimentos muito grandes e desnecessários, tensão ou 
pressão demasiada irá bloquear a vibração dos lábios, e assim produzirá um som de 
baixa qualidade. 
O tempo de 5 minutos é suficiente para praticar, mais que é isso é exagero, pois 
sobrecarregara a musculatura. 

 

Exercícios Buzzing 

1 

 

 
2 

 

 
3 
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4 

 

 

5 

 

 
6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 
 
 

9- Cantar um Hino, estudo ou que desejar, e depois fazer no Buzzing. 
sempre acompanhado por um Playback. 
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Playback de Hinos 
Existe atualmente um Aplicativo para Celular na PlayStore para celulares Android com 

os hinos que utilizo para estudar, pois é de livre acesso e é gratuito. 
O nome como pode ser encontrado é CCB VIRTUAL 4.2 HINOS 

 

 

Uso de Diapasão, Afinador e Metrônomo 
 

È muito importante utilizar essas ferramentas para facilitar, esclarecer e objetivar os 
estudos. 

Atualmente é possível Baixar de graça em forma de aplicativos para Smartphone! 
Segue abaixo alguns aplicativos que acho muito Importante na Rotina de Estudos. 

 

O diapasão é utilizado para afinar e praticar tendo a nota de referência. 
Metrônomo com áudio é para auxiliar na pulsação e ritmo. 
Afinador é para auxiliar a buscar o centro e padronizar a afinação. 

O Metrônomo visual é usado antes do ensaio, assim não incomoda a todos a 
sua volta. 

 

Diapasão Metrônomo com áudio Afinador Metronomo visual 

    

Pitch Perfect Mobile Metronome Tuner –DaTuner(lite) Visual Metronome 
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Facilitando o Buzzing – Tubo Focalizador de 
Resistencia ao Ar 

 

Para facilitar o Buzzing e para ficarmos mais perto da realidade do instrumento, 
vamos utilizar esta técnica que o professor Raulph Sauer de Los Angeles demonstrou 

em um Festival que estive presente. 
 

Na fabricação utilizaremos aquelas mangueiras de quintal. 
Usaremos 30cm de mangueira, logo em seguida mediremos 3 cm do inicio da 

mangueira e faremos um pequeno orifício do tamanho de um botão de camisa, como 
mostra a foto Abaixo. 

 

 

Com o Buraco fechado, facilitará a emissão dos graves. 
Com o Buraco aberto, facilitará a emissão da região media e aguda. 

 
Essa forma de estudar também nos deixa mais perto da realidade do instrumento, 

assim não sobrecarregando demais a musculatura. 
 

Existem varias fundamentações a respeito do ato de praticar o Buzzing, muitos acham 
bom, outros nem tanto, outros nunca fizeram. 

 

Eu acredito que funciona, e muitos professores me ensinaram desta forma, e praticam 
até hoje. Sempre funcionou para mim, e também funciona para muitos de meus 

alunos e colegas que também compactuam da mesma ideia. 
 

Sempre busque e coloque em prática o que você acredita, sempre haverá diversos 
caminhos para realizar um estudo ou qualquer outra prática, busque o que é melhor 

para você, porém tenha conhecimento de todas as possibilidades! 
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Posição do Instrumento 
Forma correta de segurar, equilíbrio, estética. 

 
Ter uma boa postura é também fundamental para tocar Tuba, principalmente para 

manter uma boa saúde, pois o instrumento é grande, a posição influencia diretamente 
na forma de respirar e na delicadeza em Tocar. 

Quanto mais Cômodo, Relaxado e confortável, melhor será o Som, melhor seu corpo 
se adaptará. 

 
Sente na beira do assento e relaxe. Suas costas devem estar eretas e sua cabeça 

deve estar erguida confortavelmente, de forma que você esteja olhando reto para 
frente. Suas costas não devem tocar o encosto da cadeira, e seus pés devem estar 

bem firmes no chão. 
 

Relaxe seus ombros. Deixe seu colo apoiar a tuba, não seus braços. Tente relaxar 
os ombros e deixar seus braços segurarem a tuba, mas bem soltos. Trate-a como sua 
parceira ou parceiro, e não como um adversário numa luta. Quanto mais confortável 

você estiver para se mover ao redor da tuba, melhor você conseguirá tocar. 
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Uso do Antiderrapante/emborrachado. 
 

 

O uso do Antiderrapante ajuda muito a corrigir os problemas de postura, pois 
geralmente a tuba escorrega ao ser apoiada nas pernas, assim o tubista ficando 

tenso. 
O antiderrapante ficará sobre a perna e a tuba será colocada encima, desta forma 

haverá aderência, e a tuba não escorregará. 
O material é muito Barato e é encontrado em casas aviamentos e tecidos chamado 

por antiderrapante/emborrachado, é encontrado em diversas cores. 
 

Transporte, Limpeza e Manutenção 
 
 
 

Uma tuba não é tão delicada quanto um violino, mas, ainda assim, é sensível a 
arranhões e batidas. Sempre carregue seu instrumento em um estojo adequado e 
aprenda a fazer a manutenção de sua tuba para obter o melhor som possível. 

A limpeza e Bom Funcionamento dos Pistos e Rotores influencia muito no 
estudo, por isso sempre limpe e utilize lubrificantes. 

Se o pisto e rotor ficar raspando e travando, a coluna de ar vai ser prejudicada e 
o som vai falhar, consequentemente passagens musicais vão sair ruins e desestimular 
quem estiver tocando. 

As Bombas de Afinação também tem que estar limpas e lubrificadas para 
facilitar as correções, e têm que ser facilmente abertas quando preciso. 

Quando precisar encontre um lugar que conserte tubas. Um luthier especialista 

pode cobrar um pouco caro para consertar sua tuba, mas eles sabem o que estão 
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fazendo e é melhor do que arruinar esse grande investimento ao mexer em coisas que 

você não entende. 

 

Uso de Lubrificantes. 

Sempre devemos utilizar lubrificantes para os Pistos e rotores, para que os mesmos 
não sofram desgaste. 

Ao tocar um instrumento sem óleo nos pistos e rotores, haverá desgaste e com o 

tempo aparecerão vazamentos e barulhos. 
 

 
SOBRE OS INSTRUMENTOS NÃO-TRANSPOSITORES 

 

Segundo Maestro Roberto Farias ao longo de mais de três décadas, muito se 
tem feito no Brasil para desfazer certos equívocos com relação aos instrumentos 
TRANSPOSITORES e NÃO-TRANSPOSITORES. A falta de informação ou mesmo a 
dificuldade de acesso à literatura específica do assunto tem feito com que muitas 
pessoas envolvidas na atividade musical, ainda cultivam velhos conceitos, que hoje (e 
há muito tempo) não tem a menor razão de ser. 

A grande dúvida sempre reside entre os instrumentos graves de metal, como 
trombone de válvulas (trombone de pistos), eufônio (bombardino) e tubas em suas 
diversas afinações. No Brasil, por conta de uma tradição, adotou-se por um longo 
período a utilização desses instrumentos como transpositores e, consequentemente, 
em clave de sol, porém essa prática não é privilégio nosso, já que em alguns países 
do mundo, entre as bandas comunitárias, isso ainda hoje se constitui uma prática 
comum. 

Convivemos com duas situações distintas: a primeira, no âmbito das bandas 
civis, igrejas e escolas, com a adoção da escrita desses instrumentos unicamente em 
clave de sol e como instrumentos TRANSPOSITORES–empregam a técnica de 
digitação adotada para o trompete; a segunda, mais restrita a algumas bandas 
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militares, o emprego da clave de fá, porém ainda como instrumentos 
TRANSPOSITORES, seguindo a antiga escola francesa, atualmente (e há muito 
tempo) em desuso. 

Verifique-se que Villa-Lobos, em seus trabalhos dirigidos às bandas de música 
de sua época adotou esse sistema, enquanto, em obras compostas para grupos 
estrangeiros, como é o caso das obras encomendadas pela American Wind 
Symphony (Fantasia em três movimentos em forma de choros e Concerto Grosso), 
segue o conceito que prevalece no mundo inteiro (Não-Transpositores). 

Esses instrumentos, independentemente da afinação (mi bemol, fá ou si bemol), 
devem ter a sua escrita em clave de fá e em som real – cada instrumento, de acordo 
com a sua afinação, terá uma digitação diferente, tomando-se por base a afinação do 
seu tubo principal (pistos ou válvulas não acionados), adotando-se o princípio da série 
harmônica. Os únicos instrumentos que terão a sua digitação coincidindo com a 
digitação do trompete, no que se refere às notas escritas, serão os afinados em dó, 
porém, diferindo no resultado daquilo que soam (o trompete em si bemol, uma 
segunda maior abaixo e a tuba e eufônio no som real). 

 
 
 

A Tuba NÃO é um instrumento transpositor. 
 

Essa tradição parte do principio que todo material escrito para instrumentos 
graves antes da invenção da tuba (serpent, oficleide) eram escritos em dó. A 
existência de instrumentos de tais afinações (Dó, Sib, Fá e Mib) apenas é diferenciada 
pela extensão, ou seja, o limites de alcance de suas notas e sua tessitura (também 
diferenciada). 
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Escala Maior Principal de Cada Tuba 
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Escala de Dó Maior para Bb, C e Eb 
Cada uma com suas posições 
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Notas Longas, Escalas, Flexibilidade e Articulação. 
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Notas Longas- Ao realizar o estudo pense em uma dinâmica mf, e produza um som 
firme, limpo, sem vibratos ou qualquer tipo de diminuendo ou crescendo, o mais 
natural possível e principalmente afinado. 

 
Tente ao máximo possível respirar no ultimo instante, é comum estudantes de 

tuba cortarem quase um tempo da semibreve para poder respirar, quando vão de uma 
semibreve a outra. 

Os exercícios de respiração nos ajudam a respirar mais rápido, também 
obtendo bom volume de ar e ajudando a ter o controle da saída do ar, por isso eles 
vão nos auxiliar, aplique o conceito e os estudos da respiração que vimos 
anteriormente aqui e em todos os estudos. 

 
 

Flexibilidades- Essa parte é ótima para construir uma embocadura flexível e 
resistente (firme e forte). Além de fazer com que toquemos do registro grave ao agudo 
e vice-versa sem a necessidade de exercer pressão do bocal contra os lábios. 

 
Ao iniciar esses estudos devemos trabalhar somente o ar no inicio e entre as notas, 
sempre entrar somente com ar nas notas, não utilizar nenhum tipo de articulação ou 
golpe de língua. 

Fique atento ao seu rosto para não fazer movimentos demasiados, também 
sentindo e observando a abertura da boca e posição dos lábios, se possível estude na 
frente do espelho. 

Não estude além de mf, o que importa é buscar um som aveludado, cheio de 
harmônicos, também frases longas objetivando a  qualidade. 

Quanto mais relaxado estivermos, melhor será, pois a tensão mata o som. 
Ao ir para a região média e aguda, mais relaxados devemos estar, e menos 

movimentos bruscos e grandes deveram fazer, lembrando que quanto mais agudo 
vamos, mais perto as notas ficam uma da outras. Para entender melhor busque 
informações sobre série Harmônica. 

 
 

Articulação- O estudo da articulação é muito importante para obtermos controle 
sobre a língua, tanto na pronúncia da sílaba quanto na velocidade, bem como a 
clareza e definição das notas. 

Busque articulações limpas, claras e sem marcar demais as notas. 
Ao articular mantenha o corpo da nota, é comum ver pessoas tocando 

semínimas e outros ritmos sem sustentar o som até o fim. 
Lembre-se que uma nota termina onde a outra começa. 
Quando estiver tocando staccato, ai sim pode secar o corpo da nota, tome 

cuidado para a articulação não ficar mole ou duro demais, outra coisa é manter o ritmo 
e pulsação constantemente claros, pois a tendência é correr. 

 
Na ultima parte vamos mistura tudo e diferenciar cada uma das articulações, 
lembrando sempre do refinamento! 
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Notas Longas 
Dó Maior 

Fá Maior 
 

Sib Maior 
 

Mib Maior 
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Láb Maior 

Réb Maior 

 

Solb Maior 

Si Maior 
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Mi Maior 

Lá Maior 

 

Ré Maior 

Sol Maior 
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