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Objetivos
O Projeto Coral de Trombones da UFPE tem como Objetivo central a pesquisa, geração
e ampliação de conhecimentos técnico/interpretativo/musicais dos estudantes de
trombone da UFPE e demais participantes extensionistas, através das interações e
experiências adquiridas através da pesquisa em literatura específica para a formação
Coral de Trombones, que possam ser utilizáveis tanto em suas vidas acadêmicas como
em termos profissionais.
Os objetivos específicos do Curso são:
* Ampliar
conhecimentos técnico/interpretativo desses trombonistas, dentro do ensino coletivo de
música oferecendo condições de desenvolver suas habilidades em música de Câmara
específica para o instrumento trombone;
* Auxiliar no desenvolvimento do
conhecimento estético/musical acerca dos períodos históricos e obras escritas para o
trombone na formação Coral de Trombones. Orientar alunos da graduação em Música
com habilitação em trombone, seja na Licenciatura ou do Bacharelado, que quiserem
desenvolver atividades coletivas de ensino musical.
* Servir de instrumento de
aproximação entre a Universidade e os diversos segmentos que agem no meio cultural
local, proporcionando interação através de atividades culturais e concertos. * ajudar a
divulgar a formação coral de Trombones e sua literatura musical no Estado de
pernambuco.
Resumo
Esta proposta tem como objetivo principal o apoio ao desenvolvimento dos
conhecimentos utilizados no ensino/aprendizagem do trombone e na divulgação dos
resultados musicais da pesquisa sobre literatura brasileira e universal do trombone,
através da formação Coral de Trombones. Especificamente busca-se desenvolver ações
que contribuam para o enriquecimento cultural musical, não só das comunidades
acadêmicas envolvidas diretamente (UFPE e Escolas de Música da Grande Recife), mas
também outras comunidades escolares, bem como a divulgação da Literatura Brasileira

para o trombone. O Coral de Trombones da UFPE é um grupo formado por
instrumentistas profissionais, estudantes dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em
Música do Departamento de Música da UFPE, de outros Departamentos da Universidade
Federal de Pernambuco e de Escolas especializadas no ensino de música, tanto Estaduais
como municipais e privadas existentes na cidade do Recife. O Coral de Trombones da
UFPE foi criado no primeiro semestre de 2011, como agente de pesquisa e divulgação do
repertório para essa formação de trombones, e ainda como elemento de apoio
pedagógico na prática coletiva de ensino de instrumento. Desde sua formação em 2011 o
grupo tem trabalhado visando suscitar a formação de platéia para música Não-Midiática*
(Música erudita, sacra e popular Brasileira).

