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1. Os motivos que levaram a colocação do aparelho fixo, os distúrbios 

causados e a performance nesse período.  

   O referido trabalho tem como objetivo apresentar os resultados vivenciados pelo 

autor: antes, durante e após o uso do aparelho ortodôntico, salientando que não houve 

interrupção da prática instrumental durante esse período. 

 Após ter dificuldades relacionadas à embocadura em decorrência de problemas 

estruturais na arcada dentária (fig.1 e fig.2), e sem a orientação de um professor, sentiu-se a 

necessidade de buscar ajuda de um especialista. Isso se deu após de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o assunto. Bulhosa (2012) fala que:  

Cada tipo de embocadura requer uma articulação específica entre a boquilha, os 

lábios e o sistema respiratório de forma a permitir a correta execução musical, assim 

alguns distúrbios presentes na boca e face dos instrumentistas de sopro estão 

intimamente relacionados com o formato da embocadura, tempo e frequência de 

execução do instrumento. (BULHOSA, 2012 p.110) 
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   Entre os anos de 2012, até o segundo semestre de 2015, fez-se 

necessário o uso de um aparelho ortodôntico fixo. Como mencionado anteriormente, a 

continuidade da prática do instrumento  causou limitações: comprometimento da extensão, 

incômodo ao tocar, e lacerações decorrentes dos aparelhos ortodônticos ou em Inglês 

“Brackets”1 Pairol (n.d)  explica que : “aparelhos ortodônticos, quando avançam nos lábios e 

língua podem causar desconforto, ou impedir o tocar” (Cit in,PAIROL n.d, p.4). . 

  Durante esse período, a prática limitou-se à execução de partes graves 

e com pouca atividade em regiões que exigissem uma pressão maior do bocal e os lábios, não 

conseguindo uma performance mais coesa e completa.  Outro agravante ocorreu durante o 

primeiro semestre de 2015: a transição para o trombone baixo onde outros problemas 

surgiram por conta das medidas maiores tanto do instrumento como do bocal.  

 

 

 

Figura 1: A maloclusão vertical.1 Fonte: Disponivel em 

<https://www.saudebemestar.pt/pt/medicina/dentaria/mordida-profunda/ > acessado  em 23  mar 2021. 
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Figura 2: Molde da Arcada dentária, antes do tratamento ortodôntico. Fonte: Compilação do autor. 

 

Após a transição, os problemas se concentraram na adaptação a um bocal maior 

(Schilke 60) e ao aprendizado do uso  das duas chaves dentro de um sistema independente 

afinado em Bb/F/Gb/D1 e, após o segundo semestre de 2015,  houve uma mudança para um 

bocal menor (Denis Wick 1AL). Nesse mesmo período houve outra mudança: a retirada do 

aparelho fixo, onde se observou uma significativa melhora na arcada dentária, porém notou-se 

uma flacidez nos músculos da embocadura. Autores como (RANEY 2006; PORTER, 1973; 

KOMARNITKA at al, 2014; LACERDA, 2011) explicam que há uma necessidade de 

reeducação pós retirada do aparelho fixo. 

Por causa disso, houve alguns problemas de extensão e vibração dos lábios, 

resolvidos com a elaboração de estudos e rotinas no instrumento, proporcionando um 

fortalecimento dos músculos da embocadura. Houve sucesso na retomada da extensão do 

instrumento (e.g. gravíssimos, graves e agudos). Abrantes trata sobre a importância do 

acompanhamento de um professor durante o tratamento: “Durante todo este processo, a 

colaboração do professor tem sido fundamental na monitorização da embocadura dos alunos e 

da forma como eles praticam os exercícios. ” (ABRANTES, 2016 p.35) 

 

2. O recondicionamento 
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Em outubro de 2015 foi iniciado um trabalho de readaptação/recondicionamento 

pedagógico, com o professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Prof.º Dr. 

Alexandre Magno. Este propôs uma rotina diária com uma abordagem conceitual, seguindo os 

conceitos da professora Jan Kagarice1 (fig. 3) que abordava exercícios direcionados ao  

fortalecimento da embocadura, e ao mesmo tempo, outras questões como fluência, extensão, 

articulação, flexibilidade e demais elementos inseridos em uma rotina diária de estudos. 

 

 

Figura 3:   Trechos da rotina proposta pelo professor Alexandre Magno, durante o 

recondicionamento. 
 

Os resultados após as primeiras orientações e a regularização dos estudos vieram a 

partir do mês subsequente com o ganho de cinco notas na região aguda.  Antes, está se 

limitava ao Fá 3. Após o recondicionamento, notas como o Si Bemol 4 incorporaram-se não 

só das rotinas, mas também nos estudos das escalas e peças. Esse progresso foi observado 

pelos meses que se seguiram, com a consolidação da embocadura, fluência e flexibilidade 

bem como a questão sonora. Um bom exemplo disso foi ter sido aprovado para participar de 

dois grandes festivais nacionais de música: Festival Internacional Sesc de Música - 

Pelotas/RS e o Festival de Santa Catarina (FEMUSC), ambos ocorridos durante o ano de 

2018. 

 

Considerações finais 
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 Levando-se em consideração os aspectos apresentados, o recondicionamento 

ocorreu tanto no aspecto físico quanto psicológico. Na questão física, após a correção 

ortodôntica além da retomada consciente da performance, aspectos como: identidade sonora, 

domínio dos registros graves e agudos e conceito sólido dos demais elementos 

imprescindíveis para uma boa performance no instrumento. No aspecto psicológico, podemos 

citar: o ganho de autoestima, segurança na execução e apresentações mais naturais. Esse 

processo serviu também para desenvolver a autocorreção, orientar músicos com o mesmo 

problema e os encaminhar a profissionais da área que podem promover essa ajuda. 
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