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Resumo: A análise de uma reflexão histórica sobre o uso e a escrita do glissando na prática do 
trombone, bem como sua presença na produção de compositores brasileiros, como Villa-Lobos, 
favorece o entendimento de que o glissando era uma prática comum fora do âmbito sacro, desde o 
estabelecimento do instrumento por volta da segunda metade do século XV. Já durante o século XIX, 
esse elemento passa paulatinamente a ser integrado como recurso de execução tanto no campo das 
práticas de conjunto como em peças solo. Desta maneira, ao tornar o seu uso cada vez mais frequente, 
o glissando se consolida como característica intrínseca e peculiar do instrumento.  
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Introdução 

 Por vezes, um simples glissando, pode passar despercebido em meio a 
performance musical, seja de um grupo orquestral, popular, câmara ou solo. Porém, 
essa simplicidade de utilização remonta a um passado com inúmeras informações 
ainda pouco difundidas dentro história da música. Assim como na história do 
próprio instrumento. O tradicional dicionário New Grove define o conceito e a 
terminologia deste efeito. 

Glissando é um efeito deslizante, palavra pseudoitaliana do francês glisser, 
“deslizar”. Aplicada ao piano e a harpa, refere-se ao efeito obtido através de 
um deslizamento rápido sobre as teclas ou cordas de forma que cada nota 
individual seja articulada, não importando a rapidez do deslizamento. Na 
voz, no violino ou no trombone, esse efeito pode ser o de um aumento ou 
diminuição uniforme de altura (como no portamento). Contudo, um 
autêntico glissando, em que cada nota seja distinguível, também é possível 
(SADIE, 2008, p. 373) (grifo nosso). 

Indícios iniciais sobre o glissando dentro da prática musical foram 
mencionadas por Carlo Farina (1600-1639), em 1627, e por Jean Phillipe Rameau 
(1683-1784), em 1754, ambas ligadas ao violino. O glissando atrelado ao trombone 
fora mencionado somente a partir da segunda metade do século XIX, pelo 
compositor Hector Berlioz (1803-1869) entre maio e junho de 1851, em uma carta 
reportada ao Ministro da Agricultura e do Comércio da França.  

Nesta ocasião, o compositor havia sido designado a representar seu país como 
jurado na comissão internacional que examinava instrumentos musicais na célebre 
Exposição Universal em Londres. Berlioz dissera que “[...] isso torna possível tocar 
um glissando nestes instrumentos, como pode ser feito no violino, no trombone de 
vara, etc., etc., e com as vozes, se movendo de uma nota para outra através de todos 
os intervalos enarmônicos”1 (AUSTIN; TAYEB, 1997) (grifo e tradução nossa). 

 
1   [...] au moyen de laquelle le son peut être porté (glissé) sur ces instruments, comme sur le violon, 
le trombone à coulisse, etc., etc., ou avec la voix, en passant d’une note à une autre, par tous les 
intervalles enharmoniques. 
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Embora Berlioz, tenha feito esta menção a título de comparação em função da 
inserção das válvulas em alguns instrumentos de metais fabricados por Adolf Sax2 
(1814-1894), em nenhum momento de seu “Grande Tratado de Instrumentação e 
Orquestração Moderna”, em ambas edições de 1843/44 e 1855, ele cita o glissando 
como uma característica do instrumento ou indica sua escrita para o naipe de 
trombones no âmbito orquestral. Contudo, Berlioz descreve o uso do glissando 
apenas pela harpa, “[...] usando três dedos de cima para baixo nas cordas da harpa, 
sem dedilhados, e tão rápido quanto o vento”3 (BERLIOZ, 1855, p. 82) (tradução 
nossa). 

Rimsky-Korsakov (1844-1905), contemporâneo de Berlioz, mais tarde em seu 
tratado, “Princípios da Orquestração” (1873/74), também não menciona o uso do 
glissando pelo trombone. Korsakov também não dá indícios de que até aquele 
momento essa ‘técnica’ se aplicava à tradição de escrita do trombone. Evidencia, 
porém, o uso na família das cordas pinçadas. Este autor argumenta que “[...] a técnica 
conhecida como glissando é peculiar à harpa”4 (RIMSKY-KORSAKOV apud 
HERBERT, 2010, p. 16 - tradução nossa). 

Uma última possibilidade relacionada aos poucos registros do glissando na 
música europeia, sobretudo, é de que ele estivesse inserido na música tida como 
profana ou por assim dizer “popular”. “[...] é certo que o glissando foi usado muito 
antes na música popular, provavelmente conhecido como um efeito ad libitum em 
shows e em bandas de circo”5 (HERBERT, 2006, p. 39). 

Apesar de serem poucas as citações, podemos inferir que o uso do glissando 
se fez presente nos anais da música europeia. Mas conjecturamos que fora através da 
oralidade que a prática do glissar tenha sido utilizada ou difundida no meio musical. 
Afinal, não era comum à tradição registrar tais fatos, principalmente aqueles que 
ocorriam nos circuitos populares fora dos domínios da igreja. 

Com o advento dos tratados a partir do século XVI, músicos e teóricos 
passaram a documentar seus conhecimentos e vivências musicais, contudo os 
primeiros tratados sobre trombone não trouxeram menção sobre esse assunto. A 
história registra apenas informações básicas como, a disposição das notas no 
instrumento e exercícios técnicos utilizando escalas e arpejos, além de pequenas 
melodias originais e ou transcrições. Os primeiros registros em métodos sobre o 
glissando passaram a ser encontrados em meados do século XIX.  

A tradição orquestral e o uso do glissando pelo trombone 

O emprego do glissando no trombone tornou-se corrente a partir do final do 
século XIX, em composições orquestrais e principalmente no meio popular, 
sobretudo no início do movimento jazzístico ocorrido nos Estados Unidos. Esta 
utilização possibilita que passe a figurar inclusive como elemento integrante da 
técnica estendida, sendo empregada em composições do repertório solístico.  

Um dos primeiros registros de cunho pedagógico sobre o glissando, foi 
apontado em 1946, por André Lafosse (1890-1975), em seu “Méthode Complète de 
Trombone à Coulisse”. Curiosamente, este destacava seu uso como algo que pudesse 
indicar uma baixa qualidade e advertia para que fosse utilizado como de maneira 

 
2 Antoine Joseph Sax (1814-1894), importante construtor belga de instrumentos musicais.  
3 (... est facile, en considerant que artist n'a qu'à glisser), trois doigts du haut en bass sur les cordes 
de la harpe, sans doigté, et aussi vite qu’il vent, puisqu’ au moyen des synonymes l’instrument.  
4 The technical operation known as glissando is peculiar to the harp alone, ... 
5 But it is certain that glissando was used much earlier in popular music, probably as an ad libitum 
effect in show and circus bands.  
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dosada e cautelosa. “No entanto, não se deve dar muita atenção a isso. Eles são de 
mau gosto e muitas vezes o autor se serve disso apenas para enfatizar uma situação 
grotesca”6 (LAFOSSE, 1946, p. 31) (tradução nossa).  

Podemos perceber que o enfoque dado por Lafosse sobre o glissando é exposto 
em tom de opinião pessoal. Já o músico e teórico americano Walter Piston (1894-
1976), descrevia o glissando como uma forte característica do instrumento. Contudo, 
parece ressalvar o uso de maneira exagerada, quando escreve que “[...] o glissando 
do trombone é comparável ao glissando das cordas, e seu uso pode facilmente ser 
abusivo”7 (PISTON, 1965, p. 13) (tradução nossa). 

Samuel Adler (1928) em seu tratado de orquestração publicado na virada do 
século XX para o XXI, manteve perspectiva de similaridade do glissando praticando 
nas cordas, embora emita um comentário adjetivando esse elemento como uma 
característica típica do instrumento ao dizer que 

O glissando de vara (slide glissando) é completamente natural de se tocar 
no trombone, pois o trombonista pode rapidamente mover a vara entre 
duas ou mais notas de maneira parecida ao instrumentista de corda que 
realiza o glissando usando um de seus dedos deslizando-o sobre as cordas. 
[8] (ADLER, 2002, p. 11, tradução e grifo nosso). 

Além disso, bibliografias específicas do instrumento também passaram a 
apontar para essa mesma direção. “O trombone é o único dos instrumentos de sopro 
onde pode ser encontrado o verdadeiro e amplo “glissando” (HERBERT, 2006, p. 
38) (grifo e tradução nossa); e “não é surpreendente que o trombone seja 
provavelmente a principal fonte do glissando na orquestra” (WICK, 1971, p. 62) 
(grifo e tradução nossa). 

O que então teria levado o parisiense Lafosse a fazer tal advertência? Seria o 
receio de uma ‘vulgarização’ desse emprego? Ou a perda da identidade do 
instrumento?  

Este conflito pode estar atribuído ao fato de que a hegemonia da tradição e 
sua perpetuação, pudessem ser quebradas de alguma forma, ameaçando com isso 
toda a canonicidade estabelecida sobre o ensino e a maneira ‘correta’ sobre de como 
tocar trombone. Agrega-se a estes dados o inconveniente desta prática possivelmente 
estar ligada estritamente à estética popular.  

Verifica-se também que esta manutenção idealizada em torno da tradição se 
conecta aos aspectos institucionais e pedagógicos do próprio Conservatório de Paris, 
que desde sua fundação, até então não possuía um curso de trombone voltado para 
o segmento da música “popular”, bem como no aumento da produção de métodos e 
tratados que em suma, se mantiveram baseados no sistema tonal tradicional. 

Ressaltamos que até a presente data, ao acessar o site do Conservatório de 
Superior de Paris bem como o de sua filial na cidade de Lion, não encontramos no 
ícone reservado ao elenco de professores do naipe de sopros, a distinção ou 
segmentação entre uma classe de trombone “erudito/clássico” ou “jazz/popular”.  

Acessando também outras duas pesquisas de doutorado relacionadas ao 
professorado de trombone do Conservatório de Paris (LEMKE, 1983; CARLSON, 

 
6 Toutefois, il ne faut pas s'y arrêter bien longuement. Ils sont d'un goût douteux et souvent l'auteur 
ne s'en sert que pour souligner le grotesque d'une situation.   
7 [...] this has been as a special effect, the trombone glissando […]. The glissando on the trombone is 
comparable to the string glissando, and its use can easy be abused. 
8 The glissando on the trombone is the most natural to play, since the trombonist can quickly move 
the slide between two or more notes, in the manner of a string player’s using on finger on one string.  
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2015), constatamos que ambas também não citam nenhum pedagogo exclusivo ou 
que esteja plenamente inserido no segmento popular. 

 
 

 

Figura 1 - O Mar, op. 28 (GLAZUNOV, 1889/1890, p. 51) 

Mesmo em meio a todo esse conservadorismo, inúmeros compositores, a 
partir do século XIX, não se limitaram a empreender novas tendências musicais em 
suas composições oriundas das mais diversas fontes, passando a explorar diferentes 
timbres e efeitos sonoros dos instrumentos como o glissando, quanto bem como as 
possibilidades técnicas e virtuosísticas que os músicos mais habilidosos pudessem 
oferecer. 

Mas atualmente como o glissando é apontado em meio às controvérsias dos 
fatores históricos? Os quais ora autorizam sua utilização, ora negam sua eventual 
ocorrência? Ben van Dijk (1955) trombone baixo da Filarmônica de Roterdã e 
professor no Conservatório de Amsterdã, expressa sua opinião ao dizer que “todas as 
demais conexões (ligaduras com notas da mesma série harmônica) em que você não 
usar a língua você terá problemas e poderá ouvir um glissando. Mesmo que você 
mova a vara de maneira rápida ou devagar, o glissando ainda poderá ser ouvido”9 
(DIJK, 2004, p. 77) (grifo e tradução nosso). 

Sem hesitação, este autor se posiciona referindo-se ao assunto apenas como 
um problema oriundo de um descontrole técnico durante a execução da ligadura, 
pois ouvir um glissando ainda que mínimo dentro do repertório orquestral e solístico 
pode ser percebido como inapropriado, fora dos padrões de estética e até mesmo 
uma inabilidade do músico para com o trombone. Sendo esta última opinião 
referendada como sintoma do descontrole na aplicação musical. Enfim, Dijk dá 
sinais de que esta prática está atrelada às questões técnicas adquiridas pela tradição 
musical ao longo da história do instrumento. 

De maneira gradual o glissando passou a ser integrado dentro do repertório 
orquestral, e teve seu primeiro registro documental em um naipe de trombones com 
a obra O Mar, op. 28 (1889/1890), do russo Aleksandr Glazunov (1865-1936), 
conforme a Figura 1, tornando-se uma prática cada vez mais comum e disseminada 
na Europa. 

Mais tarde com Edward Elgar (1857-1934) na obra O Sonho de Gerontius, op. 
38 (1900/1902; Figura 2). 

Igor Stravinski (1882-1971) também se apropriou do glissando escrevendo-o 
para o naipe de trombones em obras que se tornaram emblemáticas por sua 
linguagem estilística moderna, como por exemplo, O Pássaro de Fogo (1910/1911 - 
Figura 3). 

Incluem-se também compositores como Darius Milhaud (1892-1974) com 
Saudades do Brasil – Botafogo (1920-21), conforme a Figura 4. 

 
9 All the other connections have the problem that if you slur the without tongue you will hear a 
glissando. Even the later and faster you try to move your slide, the gliss will still be hear. 
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Anton Webern (1883-1945) com sua Six Pieces for Large Orchestra - Bewegt 
(1909/1913 - Figura 5). 

 

 

Figura 2 - O Sonho de Gerontius, op. 38 (ELGAR, 1900/1902, p. 100). 

 

Figura 3 - O Pássaro de Fogo (STRAVINSKY, 1910/1911, excerto - parte de trombone apud 
LAFOSSE, 1946, p. 98). 

 

Figura 4 - Saudades do Brasil, Botafogo (MILHAUD, 1920-21/1923, p. 13). 

Figura 5 - Six Pieces for Large Orchestra, Bewegt (WEBERN, 1909/1913, p. 6). 

Milhaud, em 1923, por ocasião de sua visita nos Estados Unidos, fazendo 
menção sobre o uso de elementos presentes no jazz, cita o glissando como uma 
característica marcante do instrumento, bem como outras novas técnicas 
instrumentais disponíveis. Estes elementos agregaram e enriqueceram os processos 
composicionais da música orquestral de inúmeros compositores. 

Existe a importância da sincopação nos ritmos e melodias ouvidas como um 
fundo inexoravelmente regular que é tão básico como a circulação do 
sangue, a batida da audição ou o pulso; a organização da percussão, todos 
os instrumentos da família que figuram em nossos tratados de 
orquestração, agora simplificados e agrupados, transformando-se em um 
instrumento complexo de canto para completar o momento em que 
Monsieur Buddy, o baterista da Orquestra Sincopada, toca um solo de 
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percussão, nos encontramos na presença de uma peça rítmica construída, 
equilibrada e com uma incrível variedade de expressões derivadas dos 
timbres dos diferentes instrumentos de percussão que ele está tocando ao 
mesmo tempo. Depois, as novas técnicas: o piano com a secura e precisão 
de um tambor e um banjo. A ressurreição do saxofone, o trombone cujos 
glissandi se tornaram um dos meios de expressão mais populares e a quem 
se confiam as músicas mais suaves, e como eles o trompete o uso frequente 
por ambos instrumentos de surdinas, o swoop[10], os vibratos de vara e de 
válvula, o frullato agudo no clarinete, com um ataque de violência, um 
volume de som e uma técnica de vara e oscilações que colocam uma pressão 
sobre nossos melhores músicos; a introdução do banjo, mais seco, mais 
nervoso e com mais corpo do que a harpa ou quarteto de cordas; a técnica 
muito especial do violino, fina e rígida, utilizando um amplo vibrato e o 
portamento mais lento.11 (NICHOLS, 2002, p. 116 - grifo e tradução nossa). 

Outro excerto orquestral de extrema relevância dentro da tradição musical é 
o Bolero (1928), de Maurice Ravel (1875-1937), rotineiramente requerido e exigido 
em audições para o posto de primeiro trombone de orquestras profissionais, além de 
conservatórios e universidades ao redor do mundo. Este excerto tornou-se 
emblemático não apenas por exigir do trombonista alto grau de domínio técnico no 
registro agudo e constância rítmica, mas também por carregar tradicionalmente 
consigo o glissando como um dos pontos marcantes na performance do trombone, 
marca registrada do instrumento. 

Um aspecto que chama atenção, é uma gravação disponível na plataforma 
digital YouTube do Bolero, de 1930, conduzida pelo próprio Ravel. Tendo como 
solista o trombonista André Lafosse, segundo a descrição do vídeo feita pelo detentor 
do canal (BOUKOUYA, 2017). Nesta gravação é possível ouvirmos outras passagens 
em glissando, além daquelas canonizadas pela tradição. Na Figura 6, podemos 
checar de perto esses detalhes, os círculos azuis se encontram os glissandos 
executados e conservados pela tradição,12 já os círculos vermelhos são os glissandos 
oriundos da gravação a que tivemos acesso.13 

Ressaltamos que no segundo círculo em azul, o glissando tem agregado à sua 
escrita, uma apogiatura apoiada sobre um Sol bemol 4, que tradicionalmente 
durante a execução é conectada pela semicolcheia anterior (Sol bemol 4) tornando-
se o ponto de partida do glissando, porém nesta gravação de 1930, Lafosse conforme 

 
10 Swoop: a tradução da palavra ao pé da letra traz significados como ataque, precipitação e ou 
investida, porém a palavra em inglês também se dirige ao termo “swing”, sendo neste caso uma 
palavra atribuída como uma forma estilística de se tocar o Jazz. 
11 There is the importance of syncopation in the rhythms and melodies heard against as inexorably 
regular background that is as basic as the circulation of the blood, the hear beat or the pulse; the 
organization of the percussion, all the instruments of the family which figure in our orchestration 
treatises, now simplified and grouped together, turning into a sing complex instrument so complete 
the when Monsieur Buddy, the drummer of the Syncopated Orchestra, plays a percussion solo, we 
find ourselves in the presence of a piece rhythmically constructed and balanced and with incredible 
variety of expressions deriving from the timbres on the different percussion instruments he is 
playing at the same time. Then there the new techniques: the piano with the dryness and precision 
of a drum and a banjo. The resurrection of the saxophone, the trombone whose glissandi become 
one of the most popular means of expression and the to whom are entrusted the gentlest tunes, as 
they are trumpet, the frequent use by both instruments of mute, the swoop, vibratos with both slide 
and valve, flutter-tonguing high up on the clarinet, with a violence attack, a volume of sound and a 
technique of slides and oscillations which puts a strain on our finest players; the introduction of the 
banjo, drier, more nervy and with more body than the harp or strings quartet; the very special 
technique of the violin, thin and harsh, using the widest vibrato and the slowest portamenti. 
12 Bolero, executado de forma tradicional, sem os glissandos ‘extras’ (ABEDI, 2017) 
13 Ibidem, nota 12 
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descreve o autor do canal, enfatiza o papel da escrita, executando claramente a 
apogiatura, contudo o glissando tem sua intenção ligeiramente diminuída. 

 

 

Figura 6 - Bolero (RAVEL, 1928/1929, p. 3), excerto (parte de trombone). 

Infelizmente, não foi possível localizar ou ter acesso ao manuscrito original 
oriundo do compositor para termos um melhor detalhamento a respeito, porém uma 
das possibilidades é que estas mudanças podem estar diretamente ligadas à crítica 
musical artística. Mesmo se tornando recorrente no repertório orquestral conforme 
os exemplos citados e principalmente na música popular, sobretudo no jazz, sua 
prática ainda sofreu certa discriminação e resistência por parte da crítica, pelo fato 
de tornar-se um modismo comum entre os trombonistas, como lemos na publicação 
de um periódico americano da década de 1920.  

A demanda por trombonistas, para as chamadas de bandas de “jazz”, não só 
tornou difícil mantê-los em orquestras sinfônicas, mas está destruindo sua 
eficiência artística. A principal característica da música “jazz” é o deslizar 
vulgar de um tom ao outro [...] Tocar assim estraga com a embocadura do 
músico, e, se persistir, inevitavelmente, incapacita-o para sua música 
artística…Ele é suficiente para apontar que a necessidade de uma 
embocadura correta e sensível é essencial.14 (Literary Digest, 12 June 1920) 
apud (HERBERT, 2010, p. 1) (grifo e tradução nossa).  

A severidade da citação aborda pelo menos dois aspectos do glissando. O 
primeiro, no campo da estética musical e em segundo, no campo técnico e 
performático do trombone. Isto não se atribui apenas ao fato de a relacionar à prática 
musical de baixa qualidade ou exclusiva do idioma musical popular, mas 
consideremos a possibilidade do glissando desfigurar a essência de um dos 

 
14 The demand for trombone-players, for what are called ‘jazz’ bands, has not only made it difficult 
to keep them in symphony orchestras, but it is destroying their artistic efficiency. The principal 
characteristic of ‘jazz’ music is the vulgar sliding from tone to tone.... This plays havoc with the 
embouchure of the musician, and, if persisted in, inevitably unfits him for artistic music.... It is 
enough to point out that the need of a correct and sensitive embouchure is … essential (Literary 
Digest, 12 June 1920). 
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ornamentos mais cultuados pela tradição musical ocidental até àquela época que foi 
o portamento15 uma vez que em seus aspectos teóricos essas duas práticas quase se 
coincidem, porém se diferem no resultado sonoro final e no âmbito de sua aplicação. 

Diante de todos os exemplos musicais, bem como as citações de Piston, Adler, 
Herbert e Wick listadas acima, é possível perceber que o glissando é um elemento 
natural e orgânico do trombone, de forma que o inserimos dentro do conceito de 
idiomatismo direto,16 “[...] ou seja, aquele que é próprio do instrumento” (PILGER 
2013, p. 175). Pois este elemento é, sem dúvida, parte intrínseca e peculiar do 
instrumento, tanto pela naturalidade de sua execução, quanto por sua adequada 
aplicação ao instrumento durante a performance. Seja lá qual for o âmbito estético 
em que esteja inserido. 

O glissando na obra de Heitor Villa-Lobos 

Não há registro ou conhecimento de uma peça solística para trombone 
composta por Villa-Lobos. Entretanto, o compositor empregou o instrumento de 
maneira significativa em muitas de suas obras, apropriando-se de todos os recursos 
e características oferecidas pelo instrumento. Embora Neves (1977) não especifique 
um instrumento ou naipe instrumental, sua citação reitera nosso pensamento a esse 
respeito.  

A concepção orquestral de Villa-Lobos parece ser um dos pontos de maior 
relevo em sua criação, garantindo ao compositor pelo seu conhecimento 
profundo das possibilidades de cada instrumento, que ele soube explorar 
ao máximo, e pela maneira como ele os combinou entre si. Sua orquestração 
é densa, mas jamais carregada. Ao lado do brilho dos grandes trechos 
sinfônicos, as obras de câmara ou os trechos de caráter camerístico das 
obras para orquestra revelam o cuidado extremo na combinação de 
diferentes elementos em misturas tímbricas originais e de real 
transparência (NEVES, 1977, p. 11) (grifo nosso). 

O glissando, embora figure como elemento natural, inerente e característico 
ao trombone, pode perfeitamente ser inserido no contexto “diferentes elementos” 
proposto por Neves, pois em um passado não tão distante ao que Villa-Lobos situava-
se, o emprego deste recurso fora encoberto e ou renegado em favor da estética da 
tradição orquestral dos séculos que antecederam este nosso compositor. Abaixo 
alguns exemplos musicais, onde o glissando se faz presente. 

Uma obra de grande relevância na música brasileira, as Bachianas número 2 
(1930), possui uma orquestração muito próxima a orquestração de La Création du 
Monde (1922-23) de Milhaud, devido a utilização do trombone e saxofones, além da 
inserção de instrumentos tipicamente populares no naipe de percussão, em nosso 
caso, instrumentos afro-brasileiros como o Ganzá e o Reco-reco (Figura 7). 

 
15 Portamento (It. “condução”) (1) Um deslizamento fluente e rápido entre duas alturas, executado 
sem solução de continuidade. É característico da voz humana, do trombone, e dos instrumentos de 
arco [...]. O termo também é empregado no sentido de port voix, como sinônimo de uma 
appoggiatura ascendente. (2) Ornamento de duas notas acessórias por grau conjunto, ascendente ou 
descendente, em direção à nota principal. (3) na execução de instrumentos de cordas, designa uma 
mudança de posição (ver DESLOCAMENTO); é efetuado deslizando-se o dedo que já se encontra 
sobre a corda até aproxima nota a ser digitada por um outro dedo. O resultado é normalmente o de 
um glissando. 
16 Este conceito é apresentado por Hugo Pilger Vargas (2013) em Heitor Villa-Lobos, O Violoncelo e 
seu Idiomatismo. De maneira ampla este autor cita que: ‘O idiomatismo de um instrumento se 
desenvolve de acordo com o tratamento que os compositores dispensam a esse instrumento em suas 
composições, portanto ele evolui’ (p. 169), além de dividi-lo em duas categorias: o direto e o indireto. 
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Figura 7 - Bachianas Brasileiras Nº 2 (VILLA-LOBOS, 1930/1949, p. 3), excerto (parte de 
trombone). 

Villa-Lobos explora o trombone como solista em importantes e variadas 
seções, além, claro, de fazer uso do glissando do instrumento de uma maneira 
bastante ampla. Ora sugerindo um ambiente de lamento e melancolia como acontece 
no prelúdio de O Canto do Capadócio e na Dansa (Lembrança do Sertão), como 
imprime uma clara sensação de agitação e fricção, movimentação de um trem, 
enfatizadas no Trenzinho Caipira. 

Outra obra admirável do compositor e com importantes passagens 
configuradas pelo uso de glissandos é o Choros número 4 (1926), com 
aproximadamente quatro minutos de duração. A obra foi escrita para três trompas e 
um trombone, tendo sua estreia mundial na Salle Gaveau, em Paris, no dia 24 de 
outubro de 1927.  

Equivocadamente relegada por alguns como uma obra de pouca expressão e 
de formação inusitada até mesmo no âmbito camerístico, está longe de ter sido uma 
invenção de Villa-Lobos, pois esta mesma formação foi utilizada pelo austríaco 
Sigismund Neukomm (1778-1858), em seu Quatuor pour 3 cors et trombone pour 
être exécuté à la Grotte tuonante près le Scoglio di Virgilio dans le Golfe de Naples, 
em 1826, e pelo trompista francês Antoine Clapisson (1808-1866) em suas peças e 
variações sobre Au Clair de la Lune17  para três trompas e um trombone. 

O fato de Villa-Lobos usar esta mesma formação, nos leva a presumir que o 
compositor, assim como os outros citados acima, teria tido em mente usar o 
trombone como um instrumento que pudesse fornecer uma voz mais grave e densa, 

 
17 Embora não tenha sido possível localizar maiores informações sobre a peça, ela consta em um 
periódico alemão de 1828 (WHISTLING, 1828, p. 321). 
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em dados momentos produzindo sessões de ostinatos18 (SADIE, 2008, p. 687), 
mediante as outras três vozes mais agudas destinadas às trompas.  

 

 

Figura 8 - Chôros No. 4 (VILLA-LOBOS, 1926/1928), excerto (parte de trombone). 

Tratando-se especificamente das obras de Clapisson e Neukomm, o uso do 
trombone seria ainda mais bem-vindo, devido a sua ampla possibilidade cromática, 
podendo fornecer um baixo que pudesse transitar facilmente em qualquer 
tonalidade, uma condição limitadora às trompas utilizadas neste período, que ainda 
eram naturais, ou seja, não possuíam as válvulas rotativas presentes nos 
instrumentos atuais.  

Villa-Lobos também não se eximiu ou deixou de lado escrever glissandos para 
o trombone, porém o fez sem qualquer desprendimento ou reserva (Figura 8). 

Sugerimos aqui a tese de doutorado do trombonista e professor-doutor 
Donizete Fonseca (2014), onde este autor compila uma lista de obras, dentre elas o 
Chôros No. 4.  

Em suma, o autor traz à tona aspectos históricos de cada uma das peças, 
apresenta suas respectivas formações, discute as técnicas instrumentais nos metais 
graves e os elementos musicais empregados na escrita de Villa-Lobos, tais como 
articulações, dinâmicas e o glissando, objeto principal de nosso artigo. Além disso a 
pesquisa também sugere possibilidades de execução, propondo inclusive soluções 
ante as dificuldades técnicas encontradas nos excertos por ele escolhidos e descritos. 

 
18 Termo que se refere à repetição de um padrão musical por muitas vezes sucessivas. Um ostinato 
melódico pode ocorrer no baixo, como melodia em uma voz superior (por exemplo, o Dargason da 
Suite de St. Paul, de Holst), ou simplesmente como uma sucessão de alturas repetidas (por exemplo, 
o Carrilon da Suite L’Arlésienne nº 1, de Bizet). A progressão de um acorde constantemente repetido 
produz um ostinato harmônico como na Berceuse de Chopin, enquanto que um ostinato rítmico 
ocorre no Bolero de Ravel. 
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O glissando do ponto de vista didático 

Apesar de questionar o uso de tal prática, o trombonista francês André Lafosse 
não deixa de explicitar uma nota e de descrever sobre como se dá a realização e a 
escrita do glissando através do sistema notacional tradicional. 

Eles só são possíveis quando todas as notas podem ser apenas um 
movimento da vara. Eles não podem, portanto, ser superior a sete notas (7 
posições). Os menores que sete notas são transitáveis em uma mesma 
condição, ocorrendo “repetidamente”.19 (LAFOSSE, 1948, p. 98, tradução 
nossa) 

Observemos que do ponto de vista da execução, Lafosse indica duas 
possibilidades de glissandos. O “praticável” (Figura 9), que deverá ocorrer com 
alturas ascendentes ou descendentes, que se encontram no mesmo plano harmônico 
e horizontal. E o “impraticável” (Figura 10), no qual em algum momento ocorrerá 
uma ruptura do movimento, pois as alturas encontram-se sob o plano de dois 
harmônicos distintos.  

Embora Lafosse tenha descrito este último como “impraticável”, ainda assim 
encontramos compositores que escreveram estes glissandos fora da extensão da vara 
do trombone (apud FONSECA, 2014), ao menos por duas possíveis razões, pela 
estrita necessidade de enfocar este elemento perante seu ideal composicional ou pela 
falta de um conhecimento técnico mais profundo a respeito instrumento.  

É interessante observarmos também que em Pelleas and Melisande (1902-
1903) de Arnold Schoenberg (1874-1951), que além de descrever o glissando na 
partitura (Figura 11), o compositor também fez uma nota técnica e de cunho 
pedagógico sobre como executá-lo. Este cuidado, certamente foi feito com o intuito 
de resguardar em algum momento a possibilidade da não-execução deste trecho por 
parte de algum trombonista mais desavisado ou ainda daqueles menos preparados. 

O “glissando” é executado no trombone da seguinte maneira: a nota – ou 
nota fundamental (ou a oitava) na sexta posição é realizada pelos lábios e, 
em seguida, a vara é puxado para a cima (para a primeira posição ou posição 
requerida) através de todas as outras posições de maneira cromática 
[intervalos], assim intervalos menores que 1/4, 1/8 entre si, são claramente 
ouvidos, como o glissando em um instrumento de corda. 20 (HERBERT, 
2010, p. 4, tradução nossa) 

Além do glissando figurar como um elemento de enfoque dentro do processo 
composicional e da performance, atualmente colabora como ferramenta técnica-
pedagógica na formação e na rotina diária do instrumentista. Inúmeros estudantes e 
profissionais se valem deste recurso para corrigir e proporcionar melhorias, entre 
elas podemos citar o aquecimento e a fluidez da coluna de ar. O que contribui tanto 
para os aspectos físicos corporais, quanto para a ideia de preenchimento de todo o 

 
19 Toutefois, il ne faut pas s'y arrêter bien longuement. Ils sont d'un goût douteux et souvent l'auteur 
ne s'en sert que pour souligner le grotesque d'une situation. Ils ne sont possibles que lorsque toutès 
les notes peuvent se faire d'un seul mouyement de la coulisse. Ils ne peuvent done pas excéder sept 
notes (les 7 positions.) Ceux de moins de sept notes sont praticables tounjours surs la même réserve 
qu'il n'y ait pas de 'reprises' de coulisse.  
20 Das glissando” wird auf der Posaune folgendermaßen ausgeführt: der Ton [shows an octave in 
notation] wird als Grundton (beziehungsweise Oktave) des 6. Zuges mit den Lippen fixiert und dann 
Rohr durch alle Züge zusammengeschoben, doch so, daß die chromatischen, sowie die 
dazwischenliegenden 1/4-, 1/8- und kleinsten Intervalle, deutlich hörbar sind, wie beim glissando 
der Streich-Instrumente.  
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corpo do instrumento com um fluxo de ar contínuo, bem como o estímulo ao 
aumento da capacidade respiratória, melhorias na qualidade do foco sonoro, entre 
outras. 
 

 
 

 

Figura 9 - Disposição do glissando no trombone descrita por Lafosse (1946, p. 98). 

 

Figura 10 - Disposição do glissando praticável e impraticável descrita por Lafosse (1946, p. 98).  

 

Figura 11 - Pelleas und Melisande, Op.5 (SCHOENBERG, 1902-03/1920, p. 51).  

Os professores mais experientes, com uma formação sólida e estruturada, são 
os principais responsáveis por inserir, significar e sistematizar a prática do glissando 
na rotina diária se seus estudantes, pois alguns não se dão conta dos benefícios e até 
mesmo dos malefícios, que este recurso pode oferecer como já mencionamos acima. 

 A proposta e a confecção de exercícios tendo como princípio base o 
glissando, de maneira geral são transmitidos principalmente através da oralidade, 
ou organizados em pequenos blocos de notas que se juntam aos outros assuntos do 
âmbito da execução instrumental, para atender por exemplo, uma máster classe 
durante um encontro ou festival. Ainda assim, estes compilados trazem apenas 
exemplos musicais que podem ser usados posteriormente como um norte para estes 
músicos. Desta forma, as intenções dos exercícios podem ficar restritas ao momento 
da exposição e retenção dos ouvintes. 

Mesmo oferecendo uma gama de possibilidades, durante nossa pesquisa, fora 
consultado diversos métodos tradicionais. Porém, não se encontrou uma variedade 
de reflexões e embasamento técnico sobre como esta prática pode contribuir 
positivamente os diversos aspectos da execução musical do trombonista. Apenas em 
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um dos materiais impressos fundamentou os exercícios do glissando, além de um 
pequeno conselho a respeito do uso desta prática.  

 

Figura 12 - Exercícios de aquecimento usando o glissando (DIJK, 2004, p.17) 

A publicação Ben’s Basics, for bass/tenor trombone + F attchament (2004), 
do professor holandês Ben van Dijk, anteriormente citado, traz algumas propostas 
de exercícios (Figura 12), que figuram dentro do organograma do método como 
“preaquecimento” e “estudos diários” (DIJK, 2004, p. 15-31). Este autor argumenta:  

Comece o glissando no segundo tempo do compasso. Isto significa que o 
último glissando (indo da sétima posição) será mais rápido, mas ainda se 
dirija a ela o mais lentamente possível passando entre cada uma delas. 
Inale, o mais relaxado possível, como se estivesse com uma batata quente 
em sua boca. Sinta seus lábios fazerem o glissando sincronizados com o 
movimento a vara e mantenha a entonação com o fluxo ar até o final de cada 
nota. Controle a entonação com a velocidade do ar. Faça do seu som o 
melhor possível, cante, seja amplo, contínuo, escuro, cheio e sempre 
centrado. Pense como se estivesse tocando uma linda canção!21 (DIJK, 
2004, p. 17, tradução nossa). 

 
21 Start the glissando on the second beat of the bar. This means that the latest glissando (going to 7th 
position) will be the fastest, but still as slowly as possible, smearing between the notes. Fell your lips 
make the glissando synchronized with the slide and the support the tone with the air until the very 
end of the note. Control the tone with the speed of the air. Make your sound as beautiful as possible, 
singing, full, round, dark, fat and centered. Think as if playing a beautiful song!  
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Encerrando este tópico, citamos um importante relato do ponto de vista da 
contribuição desta prática para o músico trombonista, “Eu uso muito o glissando em 
meus aquecimentos, mas também soluciono problemas em minha prática musical 
geral. Seja criativo!”22 (DIJK, 2004, p. 18, tradução nossa). 

Considerações 

Ao longo desta pesquisa pudemos verificar que o glissando fora possivelmente 
renegado, ou simplesmente deixado de lado em algum momento da história do 
trombone. Em meio às duras críticas, esse “novo” elemento tomou de volta seu lugar, 
reinventando-se dentro da música orquestral, fruto principalmente da influência 
estética musical popular a partir da segunda metade do século XIX.  

Na música orquestral brasileira, o glissando encontrou seu espaço 
notadamente a partir das composições de Villa-Lobos, ora influenciado pela música 
de compositores admirados por ele, ora pela sutileza, conexão e apreço que mantinha 
com a música folclórica, popular e urbana de sua época. Além disso, o compositor 
proporcionou novos caminhos para a escrita do trombone no Brasil, enfatizando as 
características mais típicas do instrumento. 

Villa-Lobos também estava sempre pronto para experimentar novos efeitos 
sonoros, escrevendo música de câmara para as composições mais variadas 
e do mesmo modo para procurar efeitos especiais ao compor música de solo 
para algum instrumento. Assim sendo, pode-se falar de algum estilo 
específico, no qual a música surge a partir da técnica do instrumento. Este 
gênero poderia ser chamado de estilo idiomático. 23 (TARASTI, 1981, p. 63 
apud PILGER, 2013, p. 186, grifo nosso). 

Dentro da pedagogia do instrumento, percebemos que o assunto possui 
lacunas a serem preenchidas e suscita não apenas de um maior embasamento 
teórico, mas também uma coleta de dados sobre os benefícios e ou malefícios 
relacionados à sua prática. 

Em última análise, Trevor diz que “na verdade, a única distinção que pode ser 
feita entre portamento e glissando é puramente semântica, o portamento é um 
ornamento enquanto o glissando é um efeito. Como tal, os dois só podem ser 
distinguidos pelo modo e contexto da sua execução”24 (HERBERT, 2010, p. 12, 
tradução nossa). 
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