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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a relação entre a técnica instrumental e a expressão musical. 

Mais especificamente, investiga a possibilidade de as técnicas estendidas da flauta doce serem 

utilizadas como elemento veiculador da expressão musical neste instrumento. A relação entre 

a técnica instrumental e a expressão musical na flauta doce é um tema presente em momentos 

significativos de sua história. O fato de a flauta doce ser também um instrumento histórico, para 

o qual foi dedicada extensa bibliografia Renascentista e Barroca, contribuiu para que sua técnica 

tenha sido organizada em dois eixos principais: o da técnica tradicional (entendida como aquela 

contida nos tratados históricos) e o das técnicas estendidas (as desenvolvidas a partir da década 

de 1960). Essa distinção mostra-se, contudo, menos rígida ao proceder-se a um estudo mais 

aprofundado a respeito das técnicas descritas nos tratados históricos. Sob o ponto de vista 

conceitual, adota-se o entendimento de Ray (2005) sobre Performance Musical e Técnica; de 

Padovani; Ferraz, (2011) sobre Técnica Estendida; e de Lehmann; Sloboda; Woody (2007) 

sobre Expressividade. A metodologia da presente tese envolve trabalho de cunho analítico-

reflexivo associado à coleta e execução de repertório. A Tese está estruturada em três capítulos 

assim organizados: Capítulo I - dedicado à revisão de literatura; Capítulo II - discussão sobre 

os recursos tradicionais de expressão musical na flauta doce, sobre as técnicas estendidas e 

sobre expressividade contemporânea da flauta doce; Capítulo III - apresentação dos critérios de 

seleção do repertório, analise do repertório selecionado e discussão sobre a utilização de 

técnicas estendidas e técnicas tradicionais no repertório selecionado. As conclusões da pesquisa 

apontam para os seguintes fatos: a) a técnica tradicional tem sido abordada de maneira 

superficial; b) as técnicas descritas em tratados históricos revelam que, pelo ponto de vista de 

suas mecânicas, se assemelham à mecânica das técnicas estendidas; c) os recursos sonoros 

desenvolvidos para a flauta doce, na década de 1960, e seus respectivos meios de obtenção 

podem ser classificados com técnicas estendidas uma vez que efetivamente promoveram um 

rompimento ao contexto no qual o instrumento se encontrava inserido na referida década; d) a 

performance contemporânea da flauta doce envolve a execução tanto de seu repertório histórico 

quanto de seu repertório contemporâneo. 

 

 

Palavras-Chave: Flauta doce; Técnica; Técnica estendida; Técnica tradicional; Expressividade 

musical. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present work deals with the relationship between instrumental technique and 

musical expression. More specifically, it investigates the possibility that extended recorder 

techniques can be used as a vehicle for musical expression. The relationship between 

instrumental technique and musical expression on the recorder is a subject present at significant 

moments in its history. The fact that the recorder is also a historical instrument, for which an 

extensive Renaissance and Baroque bibliography was dedicated, contributed to its technique 

being organized in two main axes: that of traditional technique (understood as that contained in 

historical treatises) and that of extended techniques (those developed from the 1960s). This 

distinction is, however, less rigid when a more in-depth study is carried out on the techniques 

described in the historical treaties. From the conceptual point of view, Ray's (2005) 

understanding of Musical Performance and Technique is adopted; of Padovani; Ferraz, (2011) 

on Extended Techniques; and Lehmann, Sloboda and Woody (2007) on Musical Expression. 

The methodology of the present thesis involves analytical-reflexive work associated with 

repertoire collection and execution. The thesis is structured in three chapters so organized: 

Chapter I - dedicated to literature review; Chapter II - discussion of the traditional resources of 

musical expression in the recorder, on the extended techniques and on the contemporary 

expressiveness of the recorder; Chapter III - presentation of the selection criteria of the 

repertoire, analysis of the selected repertoire and discussion on the use of extended techniques 

and traditional techniques in the selected repertoire. The conclusions of the research point to 

the following facts: a) the traditional technique has been approached superficially; b) the 

techniques described in historical treatises reveal that, from the point of view of their 

mechanics, they resemble the mechanics of the extended techniques; c) the sound resources 

developed for the recorder in the 1960s can be classified with extended techniques since they 

effectively promoted a rupture to the context in which the instrument was inserted in that 

decade; d) the contemporary performance of the recorder involves the execution of both its 

historical and contemporary repertoire. 

 

 

 

 

Key words: Recorder; Technique; Extended technique; Traditional technique; Musical 

expression. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda a relação entre a técnica instrumental e a expressão musical. 

Mais especificamente, investiga a possibilidade de a técnica estendida da flauta doce ser 

utilizada como elemento veiculador da expressão musical neste instrumento. A relação entre a 

técnica instrumental e a expressão musical na flauta doce é um tema presente em momentos 

significativos da história deste instrumento. De maneira geral, as temáticas relativas à flauta 

doce possuem vasto material para subsidiar a pesquisa ora proposta. Os materiais mais 

relevantes versam sobre: a presença contínua do instrumento da Idade Média até os dias atuais1; 

tratados históricos e repertório de épocas diversas; utilização da flauta doce tanto para fins de 

performance quanto para fins pedagógicos; capacidade da flauta doce de corresponder às 

demandas das estéticas contemporâneas; elevado nível e quantidade de composições 

contemporâneas para o instrumento; expertise de seus intérpretes.  

Este material sugere e motiva a discussão aqui apresentada e evidencia a presença de 

um cenário complexo. No que concerne às utilizações dadas ao instrumento, a flauta doce é 

destinada para fins pedagógicos, bem como para fins de performance. Esta dupla função é 

responsável tanto por sua grande popularidade, quanto pelo generalizado desconhecimento a 

respeito de seu repertório e suas possibilidades expressivas. Desde a primeira metade do Século 

XX, o instrumento esteve vinculado à iniciação musical. Deve-se principalmente à maneira pela 

qual sua utilização normalmente é feita neste processo pedagógico, que se associou à flauta 

doce a ideia de não ser necessária a aquisição de conhecimento técnico específico para sua 

execução2. Se, por um lado, trata-se de um instrumento largamente utilizado na iniciação 

                                                           
1 O tema da redescoberta da flauta doce é objeto de interessantes polêmicas. Recentes estudos colocam em disputa 

a ideia originalmente aceita de que a flauta doce desapareceu do cenário musical entre a segunda metade do século 

XVIII e todo o século XIX. Tais estudos comprovam a sobrevivência da flauta doce, bem como de instrumentos 

semelhante (Flageolet e Czacan) no período citado. Além disso, é hoje sabido que há experimentos de construção 

e performance de flauta doce anteriores aos realizados por Arnold Dolmtesch (1858-1940). O assunto não é objeto 

de nosso estudo e, por esse motivo, não será aprofundado. Para maiores esclarecimentos sobre a história da flauta 

doce no Século XIX, vide MACMILLAN, Douglas: An Organological Overview of the Recorder: 1800-1905. The 

Galpin Society Journal, Vol. 60, 191-202. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/25163901>. Acesso em 07 

jun 2017. e LASOCKI, David: A Listing of Inventories, Sales and Advertisements Relating to Flutes, Recorders 

and Flageolets, 1631-1800. Bloomington, Indiana: Instant Harmony, 2010 308 p. 
2 Atualmente, devido ao envolvimento de profissionais de excelência efetivamente formados no instrumento, a 

utilização da flauta doce no processo de educação musical tem adquirido novas feições. O conhecimento das 

possibilidades expressivas associadas às técnicas estendidas é um bom exemplo de como um aprofundado 

conhecimento da técnica da flauta doce pode torna-la uma ferramenta verdadeiramente eficaz no processo de 

iniciação musical. Para uma maior aproximação ao tema, recomenda-se a leitura de FREIXEDAS, Claudia 

Maradei: Caminhos criativos no ensino da flauta doce. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2015. 

São Paulo, USP, 2015. 153p. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?hl=ptbR&q=%22caminhos+criativos+no+ensino+da+flauta+doce%22&b

tnG=&lr=6>. Acesso em 15 nov 2016. 

http://www.jstor.org/stable/25163901
https://scholar.google.com.br/scholar?hl=ptbR&q=%22caminhos+criativos+no+ensino+da+flauta+doce%22&btnG=&lr=6
https://scholar.google.com.br/scholar?hl=ptbR&q=%22caminhos+criativos+no+ensino+da+flauta+doce%22&btnG=&lr=6
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musical; por outro lado, é um instrumento para o qual é dedicado repertório de elevado nível 

técnico. A ideia da não necessidade de conhecimento técnico específico para execução da flauta 

doce tem impactos negativos profundos desde a própria eficácia do instrumento na iniciação 

musical até sua utilização para fins de ‘performance musical’ em nível profissional. Isso 

frequentemente acarreta uma descontinuidade na formação de flautistas doces, ao contrário do 

verificado no processo de formação profissional de outros instrumentos. 

Nas últimas décadas, a inserção da flauta doce no cenário musical profissional faz com 

que sua comparação a outros instrumentos tenha por base elementos expressivos mais 

recentemente valorizados3, a exemplo do volume sonoro, da extensão, da dinâmica flexível, 

etc. Nesta perspectiva, coloca-se a seguinte questão: uma vez que as versões da flauta doce 

principalmente utilizadas na atualidade são aquelas baseadas em modelos históricos4 (inclusive 

na música contemporânea), haveria a necessidade de adequar-se a técnica do instrumento de 

maneira a fazê-lo corresponder mais adequadamente às demandas expressivas da 

contemporaneidade? Não se trata apenas da diferença entre a técnica tradicional e as técnicas 

estendidas. Conforme relata Linde (1991, p. 124), houve uma progressiva utilização das 

técnicas estendidas na performance do repertório histórico como meio de enfatizar os elementos 

expressivos atualmente em voga. Tais elementos expressivos não necessariamente coincidem 

com aqueles buscados em épocas passadas. Esses aspectos, juntamente com o material 

disponível, geram a complexidade desta discussão. 

O fato de a flauta doce ser também um instrumento histórico, para o qual foi dedicada 

extensa bibliografia Renascentista e Barroca, contribuiu para que sua técnica tenha sido 

organizada em dois eixos principais: o da técnica tradicional e o das técnicas estendidas. Essa 

distinção mostra-se, contudo, menos rígida ao proceder-se a um estudo mais aprofundado a 

respeito das técnicas descritas nos tratados históricos. Sob o ponto de vista mecânico (físico-

motor), os princípios de alguns efeitos sonoros, hoje nomeados como estendidos, já haviam 

sido abordados em tratados históricos, à exemplo do humming5, descrito por Mersenne (1636, 

p. 239). De maneira semelhante, alguns recursos técnicos atualmente utilizados na busca de 

expressão para a música antiga, e percebidos como derivados das técnicas estendidas, também 

                                                           
3 A simplicidade do mecanismo de construção sonora da flauta doce (ausência de chaves e bocal fixo) faz com que 

o instrumento tenha uma extensão relativamente limitada e pouca flexibilidade a variações de dinâmica, mas 

privilegia o instrumento em aspectos como a articulação e a agilidade. 
4 Ao longo do século XX, iniciaram-se experimentos na busca de novos modelos de flautas doces, à exemplo das 

séries Harmonic, Helder e Elody produzidos pela Mollenhauer; a série Ehlert produzido pela Moeck, ambas 

fábricas alemãs; a Eagle recorder e a Slide recorder criadas pela construtora holandesa Adriana Breukink; a 

Microtonal recorder criada por Lewis Jones e David Armitagee; a e-recorder de Cesar Villavicencio; e a flauta 

eletroacústica criada por Philippe Bolton. 
5 O humming se dá pela concomitância entre a vibração das pregas vocais e a execução do instrumento. 
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já haviam sido descritos em tratados históricos, à exemplo de dinâmicas por intermédio de 

glissando6 – sugeridas por Ganassi (1535, p. 159). Tratam-se de aspectos técnicos da flauta 

doce que se relacionam diretamente com a expressão musical.  

Há reflexões de monta tanto sobre a ‘expressão musical’: Davies (1994); Lehmann, 

Sloboda e Woody (2007); quanto sobre a técnica da flauta doce: Rowland-Jones (1958), Vetter 

(1969), Hauwe (1984, 1987, 1992), Heyens (2005).  Por seu turno, verifica-se menor quantidade 

de estudos dedicados especificamente à relação entre ambas: Loreto (1973), O’Kelly (1990). 

Mais frequentemente, o tema é abordado de maneira acessória, a exemplo de sua presença em 

estudos mais consistentes sobre a utilização da flauta doce na educação musical. Entende-se 

que uma reflexão aprofundada sobre a questão é fundamental para conhecermos melhor o lugar 

que a técnica da flauta doce ocupa no universo da expressão musical, seus limites e 

possibilidades.  

No presente trabalho, adota-se o conceito de ‘performance musical’ de Ray (2005). Para 

a autora, 

 

toda performance musical envolve pelo menos um agente (instrumentista, cantor ou regente) e 

quatro fundamentos: 1) o domínio da manipulação física do instrumento; 2) o amplo 

conhecimento do texto musical a ser interpretado, bem como as considerações estéticas a ele 

relacionadas; 3) condições de interagir com os aspectos psicológicos envolvidos no exercer da 

profissão e 4) condições de reconhecer os limites do seu corpo constantemente e prioritariamente 

no contato com o instrumento. (RAY, 2005, p. 41). 

 

Desta forma, ‘performance musical’ seria “o momento em que o músico (instrumentista, 

cantor ou regente) executa uma obra musical [em público ou com a expectativa de estar em 

público] exposto à crítica de outro ou outros” (ibid., p. 41) e interagindo com os quatro 

fundamentos acima expostos. Tal entendimento possibilita uma abordagem mais ampla das 

questões propostas nesta pesquisa. Conforme será visto na discussão sobre a expressividade na 

flauta doce, os diversos aspectos relativos à técnica do instrumento (notadamente em seu 

componente físico-motor) necessitam ser contextualizados ao momento histórico. 

O conceito de ‘técnica’ utilizado na presente tese é o de Ray (2005). Segundo a autora, 

‘técnica’ são “os meios pelos quais performers tornam-se aptos a dominarem seus instrumentos 

e que, o conjunto destes meios constitui o método” (RAY, 2005, p. 44). Por seu turno, entende-

se ‘técnica estendida’ (de agora em diante designada por TE) como maneiras “de tocar ou cantar 

                                                           
6 Modificação contínua da altura do som obtido por meio do deslizar dos dedos sobre os furos da flauta. Essa 

mecânica transcende o simples subir e descer dos dedos e envolve movimentos laterais e de rolamento tanto dos 

dedos (incluindo polegar esquerdo), quanto das mãos e dos punhos. 
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que exploram possibilidades instrumentais, gestuais e sonoras pouco utilizadas em determinado 

contexto histórico, estético e cultural” (PADOVANI e FERRAZ, 2011, p. 11).  

Na reflexão de Lehmann, Sloboda e Woody (2007, p. 89), o termo ‘expressividade’ se 

refere às variações em tempo, dinâmica e demais parâmetros que os músicos introduzem em 

pontos específicos de suas performances. Ainda segundo os autores, o cerne da performance 

expressiva é a ‘nuance’. Esta compreendida como a sutil manipulação de parâmetros sonoros, 

tempo, alturas, dinâmicas e timbres, que fazem a música soar com maior vivacidade. A 

expressão engloba todas as mudanças nos referidos parâmetros que efetivamente não 

modificam a identidade da sequência musical na qual é aplicada.  

Ao tratar sobre o papel do performer moderno que se dedica à música antiga, Walls 

(2013, p.193) levanta questões importantes para nossa reflexão, tais como: 1) o tipo de técnica 

que se pressupõe e quais as implicações que isso traz para a articulação, o fraseado, a cor tonal, 

etc.; 2) a existência de estratégias expressivas que pareceriam naturais quando a música foi 

composta, mas que não fazem mais parte do vocabulário de músicos bem treinados; e 3) 

aspectos de expressividade moderna que não são adequados para esse tipo de repertório. 

Respostas sobre o tipo de técnica que se pressupõe adequada a dado repertório antigo podem 

ser obtidas mediante o estudo de tratados históricos. Ainda assim, tais respostas são parciais e 

deixam lacunas relativas à expressividade que necessitam ser preenchidas pelo intérprete. Outro 

aspecto importante é o fato de ter havido uma perda do padrão original de execução do 

repertório antigo. Isso implica na impossibilidade de reconstituição integral do vocabulário de 

estratégias expressivas de épocas passadas para os músicos do presente. Esta perda de 

vocabulário se estende, ainda que de maneira diversa, ao receptor. O autor alerta que “o 

performer (...) deve estar especialmente preocupado com esse ato de mediação entre um 

passado histórico e um presente estético” (WALLS, 2013, p. 195).  

A utilização das TE para flauta doce é apresentada por Linde (1991, p. 124) sob dois 

pontos de vista. No primeiro, relata que novas respostas a problemas estilísticos da música 

antiga foram encontradas com base nas perspectivas das TE, desde que mantido o instrumento 

no contexto histórico do repertório. No segundo, observa ser a aquisição de um elevado nível 

técnico, por parte do intérprete, um pré-requisito vital para a performance da música 

contemporânea. O flautista que possua tais habilidades técnicas, ao retomar o repertório antigo, 

terá subsídios para executá-lo com maior vivacidade. E conclui que, deste modo, passado e 

presente se unem de maneira frutífera. O autor estabelece uma relação direta entre técnica 

instrumental e expressão musical. Diante do exposto, seria razoável afirmar que, para Linde, as 

TE possibilitam ferramentas expressivas mais pronunciadas que a técnica tradicional.  
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De acordo com o conceito de TE adotado na presente pesquisa, o reconhecimento de 

um conjunto de técnicas como estendidas demanda que estas representem um rompimento a 

dado contexto histórico, cultural e estético. Vetter (1969, p. 8), pioneiro no estudo das TE para 

flauta doce, trata as técnicas por ele descritas como algo verdadeiramente revolucionário. Para 

o autor, era necessária uma radicalização tanto da técnica quanto da estética do repertório da 

flauta doce para que o instrumento se afirmasse na contemporaneidade. No que se refere ao 

repertório antigo, busca a aplicação das novas técnicas como meio de reforço expressivo para 

sua interpretação. As técnicas descritas por Vetter representaram efetivamente um rompimento 

ao contexto estético no qual a flauta doce estava inserida até a década de 1960, podendo assim 

ser entendidas como TE.  

O aprofundamento do conhecimento musicológico, notadamente aquele dedicado à 

reconstituição das práticas de performance histórica, deu-se concomitantemente ao 

aprimoramento do domínio técnico dos instrumentos antigos em geral. É possível observar a 

influência que as pesquisas exerceram mutuamente. Fato que promoveu transformações tanto 

na interpretação de informações sobre questões expressivas recolhidas em tratados históricos, 

quanto da tradução técnica de tais informações para fins de performance. O que pode ser 

exemplificado nas descrições e indicação de uso do vibrato dadas por autores como Rowland-

Jones (1957, p. 4), Vetter (1969, p. 67), Hauwe (1987, p. 60) e Heyens (2005, p. 24).  

Mais que o impacto exercido pela técnica contemporânea da flauta doce na performance 

de seu repertório histórico, o que parece observar-se é a influência de um olhar contemporâneo 

sobre o todo do repertório dedicado ao instrumento. Olhar este que, para além de oferecer ao 

intérprete um vasto elenco de possibilidades técnicas, inclui reflexões sobre questões de 

adequação como: a da técnica ao repertório; a do instrumento ao repertório; a da técnica ao 

instrumento; dentre outras. Na presente pesquisa, será investigada a relação entre a técnica 

instrumental e a expressão musical, sob a ótica da performance contemporânea da flauta doce. 

Partindo-se da premissa de que a técnica instrumental seja um elemento veiculador da 

expressão musical, a hipótese aqui apresentada é a de que as TE possam servir como ferramenta 

de maneira a potencializar a veiculação dos elementos de expressão musical na performance da 

flauta doce. Assim, o objetivo da presente pesquisa é demonstrar a TE como elemento 

veiculador da expressão musical na flauta doce.  

O caminho metodológico é aqui delineado pela discussão da aplicabilidade e adequação 

das TE na performance do repertório de vários períodos históricos escritos para flauta doce, no 

contexto da contemporaneidade. Para tal, o desenvolvimento da presente tese envolveu trabalho 

de cunho analítico-reflexivo associado ao levantamento, discussão e execução de um repertório 
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específico para flauta doce e seguiu as seguintes etapas: 1) levantamento bibliográfico e revisão 

de literatura sobre a flauta doce nos períodos Renascentista e Barroco e sobre as técnicas 

estendidas para o instrumento; 2) definição dos conceitos de ‘técnica’, ‘técnica estendida’, 

‘técnica tradicional’, ‘técnica convencional’, ‘performance musical’, ‘expressividade’, 

‘nuance’; 3) estudo do perfil da flauta doce na contemporaneidade; 4) estabelecimento dos 

critérios de seleção do repertório; 5) seleção do repertório a ser analisado; 6) discussão sobre a 

utilização de técnicas estendidas no repertório selecionado; 7) apresentação de resultados 

parciais; e 8) elaboração de uma tese contendo os resultados da pesquisa. 

O texto está estruturado em três capítulos assim organizados:  

O primeiro capítulo é dedicado à revisão de literatura. Nele são discutidos os principais 

conceitos que fundamentam a presente pesquisa. O capítulo é dividido em quatro subitens: 1.1 

Os Estudos de Performance Musical nos Séculos XX e XXI; 1.2 O Conceito de Expressão 

Musical e a Expressão Musical na Flauta Doce; 1.3 O Conceito de Técnica Estendida e a 

Técnica Estendida na Flauta Doce; e 1.4 Reflexões Finais sobre a Literatura Revisada.  

No segundo capítulo, faz-se uma reflexão sobre a relação entre as TE e a expressividade 

musical. O capítulo se divide em cinco subitens: 2.1 Música Antiga; 2.2 Recursos Tradicionais 

e Estendidos de Expressividade na Flauta Doce; 2.3 Recursos Tradicionais de Expressividade 

na Flauta Doce; 2.4 As Técnicas Estendidas para Flauta Doce; e 2.5 Técnica Estendida e 

Expressividade na Performance Contemporânea da Flauta Doce. 

No terceiro capítulo, são apresentados os critérios de seleção do repertório a ser 

analisado e uma discussão sobre a utilização de técnicas estendidas no repertório selecionado. 

Por fim, há dois anexos com documentos utilizados no desenvolvimento da pesquisa: 

Anexo 1: Tabelas de Dedilhados Históricos da Flauta Doce; e Anexo 2: Programas e Notas de 

Recital. 
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Neste primeiro capítulo, será apresentada uma revisão de literatura dos principais textos 

que subsidiam a presente pesquisa, sendo dividido em três partes: a primeira é dedicada aos 

estudos sobre ´performance musical’ nos Séculos XX e XXI; a segunda trata sobre o conceito 

de ‘expressão musical’ e a expressão musical na flauta doce; e a terceira aborda o conceito de 

‘técnica estendida’ e a técnica estendida na flauta doce. O texto está organizado de maneira a 

promover um diálogo entre os autores sem, necessariamente, separá-los entre literatura 

estrangeira e literatura nacional. 

 

1.1 OS ESTUDOS DE PERFORMANCE MUSICAL NOS SÉCULOS XX E XXI 

 

Nas últimas décadas, tem-se observado no Brasil um incremento no número de trabalhos 

de pesquisa dedicados à ‘performance musical’. O tema é abordado sob óticas diversas, o que, 

em última instância, pode acarretar em uma multiplicidade de conceitos a ele relacionados. 

Alguns autores abordam essa problemática: Lima (2006, p. 12) alerta para o fato de que 

interpretação, execução e prática são termos frequentemente utilizados nas pesquisas em 

‘performance musical’ e que, etimologicamente, possuem sentidos diferenciados. O problema 

seria gerado pelo uso indiscriminado dos conceitos. No que concerne aos termos performance 

e practice, ambos importados da língua inglesa, afirma que seus significados divergem, ainda 

que de maneira sutil. Performance deriva sua raiz do verbo to perform, que significa fazer, 

executar; por seu turno, o termo practice significa fazer alguma coisa em oposição à teoria ou 

ideia – e ainda – treino, ou repetição de exercícios. 

A questão da ‘performance musical’ é abordada por Gerling e Souza (2000, p. 115) 

como um processo de comunicação constituído pelo compositor – que codifica as ideias 

musicais; pelo intérprete – que decodifica a ideia do compositor e a transforma em sinal 

acústico; e pelo ouvinte – que decodifica o sinal acústico e o converte em ideias, conceitos e 

sentimentos. Por seu turno, Dunsby (2013, p. 1) sustenta que, na tradição artística do ocidente, 

a ‘performance musical’ é normalmente compreendida como a maneira por intermédio da qual 

obras musicais são revividas. Nessa tradição, o papel do performer é caracterizado de duas 

maneiras: na primeira, é visto como um embaixador do compositor, capaz de interferir 

decisivamente sobre a obra; na segunda, é visto como parte de uma engrenagem em um 

mecanismo de três peças: compositor, performer e expectador. 

Tal ideia já havia sido expressa por Narmour (1988, apud Dunsby, 2013, p. 2) quando 

afirma que, de acordo com a psicologia cognitiva, a materialização da obra musical não se 

origina unicamente do compositor ou do performer, mas de uma inter-relação entre compositor, 
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performer e ouvinte. Desta maneira, para que o performer possa efetivamente desempenhar suas 

funções, é necessário não somente dar atenção às demandas do compositor, mas também às 

sensibilidades do público. Na abordagem apresentada por estes autores parece claro que, 

independentemente da maneira como o performer seja caracterizado, a arte musical demanda 

sua atuação. 

Enquanto Gerling e Souza (2000); Dunsby (2013); e Narmour (1988, apud Dunsby, 

2013) abordam a ‘performance musical’ sob a ótica da função do performer frente à obra de 

arte, e de sua contextualização em um processo mais amplo de comunicação que envolve, além 

dele, o compositor e o público; Ray (2005, p. 41) trata a ‘performance musical’ como o conjunto 

dos fenômenos que ocorrem no ato de execução da obra musical associada à ideia de 

expectativa ou presunção de exposição pública. Trata-se de uma abordagem focada no 

performer e nos processos relativos ao fazer musical em si. Sua abordagem não exclui, contudo, 

as ideias apresentadas pelos três autores anteriormente citados. A presença do tripé formado 

por compositor, performer e público também pode ser encontrada no conceito de Ray. No 

segundo fundamento listado pela autora, depreende-se a relação entre os dois primeiros agentes; 

e a presunção de exposição pública implica a existência do receptor. É possível verificar um 

certo nível de alinhamento entre os autores, ainda que o foco apresentado seja diverso. 

O aspecto temporal da veiculação da obra está presente nos conceitos de ‘performance 

musical’ apresentados acima, uma vez que em todos verifica-se a ideia de um momento 

específico no qual o performer reconstrói a obra para o público. Ainda que, na ‘performance 

musical’, um conjunto de decisões necessitem ser tomadas pelo executante, há diversas escolhas 

que precisam ser feitas em etapa anterior ao momento de veiculação propriamente dito. É no 

processo de interação entre o agente executor e a obra a ser executada que serão decididos 

aspectos relativos à expressividade, à técnica, e ao estilo, para citar alguns. As opções feitas 

pelo agente executor baseiam-se na interpretação que faz tendo por base informações contidas 

da partitura e/ou fornecidas pelo compositor; no conhecimento que possui a respeito das 

práticas interpretativas à qual a obra está inserida; no domínio técnico sobre o instrumento; etc. 

Essas decisões não envolvem, a priori, aspectos concernentes, por exemplo, à interação com a 

acústica do local onde se dará a performance ou a eventuais interferências de ordem 

psicológicas, que são característicos da ‘performance musical’. Trata-se de uma atividade 

específica, anterior ao momento da execução, de caráter preparatório, e da qual pode ou não 

resultar uma ‘performance musical’. 

Esta visão é corroborada por Almeida (2011, p. 64), que afirma haver uma distinção 

fundamental entre ‘performance musical’ e ‘interpretação musical’, onde esta é alusiva apenas 
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às atividades desempenhadas pelo intérprete; e aquela, ao momento de enunciação que engloba 

todos os agentes e elementos participantes. Na ‘interpretação musical’, estão envolvidos todos 

os processos ligados à construção da concepção expressiva de uma dada obra: processos de 

estudo, reflexão, práticas e decisões do intérprete; ao passo que a ‘performance musical’ é 

caracterizada pela efemeridade e instantaneidade da enunciação da obra. A performance é 

direcionada, em alguma medida, por concepções interpretativas, às quais associam-se variáveis 

não previsíveis, uma vez que relacionadas a contingências que se dão apenas no momento da 

execução da obra. A noção de ‘interpretação musical’ demanda um texto a ser interpretado, e a 

performance contempla poéticas musicais que dispensam textos pré-existentes.  

A distinção entre os conceitos de ‘interpretação musical’ e ‘performance musical’ é 

também utilizada por Davies e Sadir (2013, p. 1). Segundo os autores, a ‘performance musical’ 

é um evento único, passível de reprodução apenas por intermédio de gravação, portanto, não 

reconstituível. Por sua vez, a ‘interpretação musical’ resulta de uma série de decisões que 

podem ser repetidas em performances diversas. Trata-se da manifestação do entendimento de 

uma obra musical comunicado por intermédio da performance. O ato de interpretar refere-se, 

de acordo com Gerling e Souza (2000, p. 115), à utilização de uma individualidade na busca de 

modelar uma peça a partir de ideias e intenções musicais próprias. Uma vez que a ‘performance 

musical’ deve ser compreendida como participante de um processo de comunicação do qual 

fazem parte compositor, intérprete e ouvinte, a ela está associado o conceito de ‘interpretação 

musical’.  

A não possibilidade de reconstituição de uma ‘performance musical’ é uma ideia 

também verificada em Sloboda (1982 apud Gerling e Souza, 2000, p. 115). No momento da 

execução musical, o agente executante traduz um plano da obra musical em ação. O referido 

plano diz respeito aos processos de memorização, improvisação e transcrição; e, uma vez que 

permite flexibilidade, sua replicação nunca ocorrerá de maneira idêntica, o que concorre para a 

impossibilidade de sua reconstituição.  

Outro aspecto relevante à presente discussão é a notação musical. Este é o meio pelo 

qual o compositor transmite as ideias e intenções que encerra em uma partitura. É por seu 

intermédio que o intérprete decodifica as intenções e determinações do compositor, e cumpre 

sua função de intermediação entre a obra e o público. Trata-se de um recurso7 com elevado 

nível de imprecisão, uma vez que sua eficácia é maior no registro de alturas e durações, e menor 

                                                           
7 Principalmente a notação musical tradicional do ocidente. 
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na determinação de aspectos qualitativos do som8, Lima (2006, p. 107). Deste modo, ainda que 

assegure a identidade da obra - por abater seu grau de ambiguidade - deixa lacunas que 

concedem ao executante substancial margem para escolha de aspectos expressivos, o que induz 

ao processo de interpretação. Esta visão é corroborada por Almeida (2011, p. 69) que constrói 

a suposição de que a obra possui tanto elementos que se pretendem fixos (responsáveis pela 

preservação de sua identidade, à exemplo da notação); quanto elementos instáveis 

(responsáveis por sua atualização e redefinição). Estes últimos são relativos à ‘performance 

musical’ uma vez que dizem respeito à recriação da obra. 

Conforme exposto acima, as questões relativas à ‘performance musical’ são tratadas de 

maneiras diversas. Ainda que não sejam verificadas discordâncias entre os autores, há 

particularidades em suas abordagens que podem conduzir discussões sobre o tema de maneiras 

variadas. Por esta razão, e com o objetivo de dar clareza à discussão ora proposta, foram 

adotados conceitos específicos por intermédio dos quais a presente pesquisa será conduzida. O 

conjunto destes conceitos, bem como as razões de sua adoção serão discutidas no último item 

deste capítulo.  

 

1.2 O CONCEITO DE EXPRESSÃO MUSICAL E A EXPRESSÃO MUSICAL NA 

FLAUTA DOCE 

 

A ‘expressão musical’ está estreitamente relacionada à ‘interpretação musical’. O 

ato de interpretar agrega à obra a visão do sujeito que a recria. As instruções contidas em um 

dado texto musical estão condicionadas às opções daquele que as interpreta ao procurar a 

melhor maneira de exprimi-las. A obra musical recebida pelo público é, portanto, a somatória 

dos desejos manifestos pelo compositor (desejos estes comunicados por intermédio da notação 

musical, de bulas, de textos, etc.); da visão do sujeito que a interpreta; e da maneira que é 

recepcionada pelo ouvinte. É a ‘performance musical’ que dá vida à obra, sendo a esta 

normalmente acessada por intermédio daquela, Davies e Sadie (2007, p. 1). Desta maneira, a 

percepção e o entendimento que o ouvinte tem sobre uma dada obra musical é inevitavelmente 

afetado pela maneira por intermédio da qual o executante a apresenta. A valorização da 

performance dá-se pela consideração do compositor, do intérprete e do ouvinte como agentes 

expressivos.  

                                                           
8 A notação musical contemporânea busca contemplar aspectos qualitativos do som. Ainda assim, sua eficácia é 

limitada. 
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A expressividade interpretativa, ainda que esteja normalmente associada a noções vagas 

de sentimentos e emoções, relaciona-se mais ao universo do sensório, Almeida (2011, p. 71). 

A sensação caracteriza-se como a percepção de uma dada qualidade sensível, à exemplo de um 

som ou de uma cor. Por seu turno, o sentimento dá-se quando o indivíduo torna-se “consciente 

de uma incitação ou impedimento” de seu “estado anímico, portanto, de um bem-estar ou 

desprazer” (HANSLICK, s/d apud ALAMEIDA, 2011, p.71). A expressividade na 

interpretação musical refere-se a aspectos do sensível, como nuances de timbre, articulação, 

intensidade e tempo. Diz respeito, portanto, à transmissão de aspectos que a notação musical 

não comporta, a aspectos imensuráveis, mas que, enquanto manifestação sonora, são concretos 

uma vez que relacionam-se tanto à produção viva do som, quanto às ações e reações humanas 

que envolvem.  

Entendimento semelhante é adotado por Lehmann, Sloboda e Woody (2007, p. 89). Para 

os autores, ‘expressividade’ designa as variações em tempo, dinâmica e demais parâmetros que 

os performers introduzem em pontos específicos de suas performances. O cerne da performance 

expressiva é a ‘nuance’, que é compreendida como a sutil manipulação de parâmetros sonoros: 

tempo, alturas, dinâmicas e timbres. As nuances seriam um subconjunto da expressão. Desta 

maneira, a ‘expressão musical’ engloba todas as mudanças nos parâmetros sonoros citados, 

desde que efetivamente não modifiquem a identidade da sequência musical na qual é aplicada. 

Algumas questões que dizem respeito à relação entre a ‘expressão musical’ e a ‘técnica 

instrumental’ são levantadas por Walls (2013, p. 194). Ao tratar sobre o papel do performer 

moderno que se dedica à música antiga, o autor indaga se a adoção de uma determinada técnica 

traria implicações para a articulação e o fraseado; se existiriam estratégias expressivas próprias 

do repertório no momento de sua composição, que não mais pertencem ao vocabulário dos 

músicos profissionais; se haveria aspectos da expressividade moderna que não são adequados 

para o repertório antigo; para citar algumas questões.  Respostas a respeito do tipo de técnica, 

dos gêneros de instrumentos, dos ornamentos e das articulações que se pressupõe adequadas ao 

repertório antigo podem ser obtidas por intermédio do estudo de tratados históricos9. De 

maneira geral, tais respostas são, em maior ou menor medida, parciais. Assim, no que concerne 

à expressão musical, o quadro normativo dos tratados históricos deixa lacunas que representam 

demandas sobre o intérprete, uma vez que, a ele normalmente recai a responsabilidade pelos 

seus preenchimentos. 

                                                           
9A utilização de tratados como meio de subsidiar a performance necessita ser feita de maneira criteriosa. Aspectos 

como proximidade estilística, temporal e geográfica entre repertórios e tratados necessitam ser observados.  
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Ainda sobre o processo de recriação da música antiga, a transformação dos estilos 

musicais, a mudança de repertórios, e o desaparecimento ou modificação de instrumentos 

utilizados em época passadas, são alguns dos fatores que promoveram a descontinuidade do 

padrão original de execução10 do repertório antigo. O performer moderno que se dedica à 

música antiga deve estar especialmente preocupado com o “ato de mediação entre um passado 

histórico e um presente estético”, (WALLS, 2013, p. 195). Esta descontinuidade implicou na 

perda de um vocabulário de estratégias expressivas para os músicos e que se estende, ainda que 

de maneira diversa, ao receptor.  

O modo por intermédio do qual o performer se posiciona diante da produção do 

compositor esteve no centro das discussões sobre performance historicamente orientada, desde 

os primeiros tempos do movimento de música antiga. Dorian (s/d apud Haskell 1996, p. 177) 

designa por ‘escola objetiva’ a busca consciente do executante por realizar o que o compositor 

efetivamente escreveu; e por ‘escola subjetiva’, a busca em interpretar o que o compositor 

concebeu. No Pós-Primeira Guerra Mundial, o movimento de música antiga definiu-se como 

uma alternativa à cultura musical tradicional (cujo estilo dominante era o da música romântica) 

e todas as práticas a ela associadas: o virtuosismo instrumental, o grande público, o rigor 

técnico, etc. Notadamente naquela fase, observou-se uma negação sistemática a aspectos de 

ordem expressiva que estivessem relacionados à música do século XIX. Com a clara intensão 

de banir toda forma de expressão musical romântica, o movimento de música antiga, ao 

demonstrar profunda aversão pelo ato de interpretar, rejeitou a busca pela concepção do 

compositor, e encontrou na ‘escola objetiva’ seu ponto de apoio. 

Nas últimas décadas, este quadro tem se transformado e a rejeição à interpretação 

musical tornou-se, por parte do movimento de música antiga, menos evidente. Diversos fatores 

concorrem para esta nova configuração: por um lado, músicos tradicionais demonstram 

crescente preocupação com aspectos históricos; por outro lado, a cultura musical 

contemporânea tem se tornado progressivamente mais pluralista e fragmentada. Verifica-se 

também que os especialistas em música antiga estão cada vez menos inclinados a se 

considerarem como pertencentes a um movimento segregado da cultura musical. Observa-se 

um reposicionamento profissional, que se evidencia na presença de grupos especializados em 

teatros de concerto; no patrocínio feito pela indústria fonográfica na regravação de obras em 

suas versões ‘historicamente informadas’; na formação de grupos mistos (instrumentos antigos 

e modernos); na utilização de instrumentos antigos para música contemporânea; etc. Ainda que 

                                                           
10 Uma vez que abordar a música antiga implica em tratar sobre um ambiente fragmentado por práticas diversas, 

talvez seja mais adequado falar-se no plural: “padrões originais de execução do repertório antigo. 
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a busca por aquilo que o compositor efetivamente escreveu (‘escola objetiva’) não tenha sido 

inteiramente abandonada; passou também a exercer influência a busca em interpretar o que o 

compositor teria concebido (‘escola subjetiva’). Por consequência, esta nova configuração leva 

à consideração de questões como estilo, interpretação e expressão. 

Em consonância com as ideias acima, Ray (2005, p. 50) argumenta que, na relação entre 

‘expressão musical’ e performance, a musicalidade11 só tem função quando expressa. É por 

intermédio da articulação entre musicalidade e expressividade que se encontra grande parte da 

essência da ‘performance musical’, considerada em seu contexto mais amplo, no qual interagem 

performer, obra, público e contexto. A autora defende a ideia de que os elementos de 

musicalidade e expressão devem ser trabalhados paralelamente aos aspectos técnicos-

estilísticos e motores, uma vez que muitas das decisões de performance são feitas tendo por 

base o caráter expressivo da peça: andamentos, dinâmicas, articulação, etc. Aponta ainda que 

dificilmente será possível que a musicalidade seja percebida caso o conteúdo da obra não tenha 

sido assimilado, por parte do intérprete. No momento da performance, para que a musicalidade 

seja percebida e transmitida é fundamental que haja a devida reconstrução do que foi estudado, 

planejado, idealizado e contextualizado durante o processo de preparação. 

No que concerne às discussões sobre a expressividade na flauta doce, Loreto (1973, p. 

2) aborda a questão sob o ponto de vista das características estruturais do instrumento. Ainda 

que o título do primeiro dos três artigos seja bastante sugestivo: Recorder Modifications 1: In 

Search of the Expressive Recorder12, no corpo do texto, o autor não se utiliza do termo 

‘expressividade’, conforme sugerido, mas sim, do termo ‘flexibilidade’. Este é definido como 

a habilidade do instrumento em atingir uma grande amplitude de dinâmica que seja facilmente 

perceptível apenas por intermédio da variação da pressão de sopro. Indica dois caminhos para 

verificar-se a presença de tal qualidade em uma flauta doce: um por intermédio do tocar, e outro 

pela observação de suas características físicas.  

Três elementos constitutivos da expressividade musical na flauta doce são apontados 

por Loreto (1973, p. 2): flexibilidade, potência e timbre. A partir da verificação de flautas doces 

históricas, o autor elabora as possibilidades de construção e/ou alteração do instrumento de 

maneira a torna-lo mais flexível e discorre sobre a relação entre potência sonora e flexibilidade. 

Trata-se, grosso modo, de características que prejudicam uma à outra: um instrumento flexível 

                                                           
11 A autora utiliza o entendimento de Williamon (2002), segundo o qual, a musicalidade pode ser mensurada a 

partir da consideração de três aspectos: a adequação estilística, a imaginação interpretativa, e a dimensão da 

expressividade. WILLIAMON, Aaron. (Coord.). Zoning in: motivating the musical mind. Disponível em: 

<http:www.zoningin.rcm.ac.uk/zoning_in_results.htm>. Acesso em 09 jan. 2002. 
12 Modificações da flauta doce: em busca da flauta expressiva.  



27 
 

comumente não tem muita potência, por seu turno, um instrumento potente normalmente não é 

flexível. O autor afirma que a potência sonora não deve ser considerada a única característica 

que torna o instrumento audível, e aponta o timbre com fator determinante para esta finalidade. 

Desta maneira, poderíamos afirmar que, para Loreto, expressividade está diretamente 

relacionada à flexibilidade dinâmica. 

No que concerne à investigação do potencial expressivo de uma flauta doce histórica, é 

possível relacionar-se as características expressivas derivadas de sua estrutura física ao 

repertório no qual se saiba ter sido originalmente utilizada. Trata-se da possibilidade de escolha 

do instrumento que, mediante comprovação, entenda-se como mais adequado a determinada 

peça. A eficácia deste método demanda a existência de instrumentos originais em razoável 

estado de funcionamento, de repertórios, bem como, a comprovação da utilização de um em 

outro. Conforme já visto, o trabalho com fontes históricas que visa a reconstrução de obras 

antigas gera, sob o ponto de vista expressivo, conclusões parciais. A inexistência ou imprecisão 

de qualquer dos três fatores apontados, mesmo que não desqualifique a utilização do método, 

acarreta resultados ainda menos precisos, o que deve ser levado em conta neste gênero de 

pesquisa.    

Este gênero de investigação foi realizado por Braga (2015). Em extensa pesquisa sobre 

a flauta doce na região de Nápoles (Itália), na primeira metade do Século XVIII, destaca que 

sua motivação foi a busca pelo(s) instrumento(s) utilizado(s) na execução do repertório daquela 

região no período citado. A autora procurou saber se existiram flautas doces napolitanas e, caso 

afirmativo, se tinham em comum princípios estruturais; buscou saber se detinham alguma 

qualidade técnica em particular; se as referidas qualidades estariam de acordo com o repertório 

na medida em que dissessem respeito a especificidades da flauta e, por fim; se tais instrumentos 

poderiam realçar aspectos expressivos da música para a qual haveriam sido destinados, Braga 

(2015, p. 2). 

Numa perspectiva relacionada à técnica instrumental, Aguilar (2008) aborda a questão 

da expressividade na flauta doce sob o ponto de vista da articulação. Segundo a autora, a 

articulação desempenha papel fundamental na construção da expressão, uma vez que possibilita 

tanto uma grande variedade de caráter nos inícios de notas, quanto formas diferenciadas de 

agrupar os sons. Por intermédio do planejamento da articulação, torna-se possível ao intérprete 

expressar sua ideia musical com maior precisão, bem como a ideia musical que se deduz do 

compositor. Nos instrumentos de sopro em geral, a articulação é um aspecto técnico 

fundamental na construção da expressividade da obra. Na flauta doce em específico, ela toma 

importância ainda maior, uma vez que, devido ao seu mecanismo de emissão sonora (que 
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dispensa o uso de palhetas e bocais), a reprodução das sílabas utilizadas ocorre de maneira 

precisa. Desta maneira, a articulação caracteriza-se como uma das principais ferramentas 

técnicas disponíveis ao flautista doce para construção da expressividade que deseja imprimir 

em dado trecho musical, Aguilar (2008, p. 10). 

 

1.3 O CONCEITO DE TÉCNICA ESTENDIDA E A TÉCNICA ESTENDIDA NA 

FLAUTA DOCE 

 

A técnica instrumental é comumente discutida sob o viés do mecanismo de seu 

funcionamento. Ainda que, para fins didáticos, possa haver um foco maior no aspecto 

mecânico, a incapacidade de abordá-la sob um ponto de vista que a contextualize (a questões 

estilísticas, por exemplo) pode acarretar na limitação de seu potencial expressivo. A expansão 

do entendimento da técnica para além do domínio do instrumento significa acomodar aspectos 

relativos à produção musical, à qualidade do material de estudo e à orientação adequada, Ray 

(2005, p. 43). Sua extrapolação como algo puramente mecânico também encontra suporte na 

ideia do corpo como participante do “todo da resposta musical, perceptiva, motórica e afetiva”, 

(GERLING e SOUZA, 2000, p. 118). Segundo as autoras, está incompleto, ou mesmo 

ultrapassado, o entendimento de performance como um ato que se caracteriza pela execução de 

um conjunto de regras abstratas e cerebrais executadas por um corpo obediente. A reflexão 

sobre o potencial expressivo da técnica, parte da premissa de que a mecânica é apenas um de 

seus componentes. No que concerne à flauta doce, verifica-se que uma mesma mecânica foi 

utilizada para finalidades variadas de acordo com as demandas expressivas de diferentes 

épocas. Neste trabalho, serão exploradas especificamente as relações da mecânica da flauta 

doce com as demandas expressivas tanto da música antiga quanto da produção musical 

contemporânea acústica.  

O reconhecimento de um conjunto de técnicas como estendidas demanda que estas 

representem um rompimento a uma tradição. Conforme estabelecido na introdução desta tese, 

as TE podem ser compreendidas como maneiras “de tocar ou cantar que exploram 

possibilidades instrumentais, gestuais e sonoras pouco utilizadas em determinado contexto 

histórico, estético e cultural”, (PADOVANI e FERRAZ, 2011, p. 11). Destacamos dois pontos 

deste conceito: 1) as TE são caracterizadas pelo fato de serem incomuns a um dado contexto; e 

2) não se referirem apenas a aspectos instrumentais, mas agregarem possibilidades de ordens 

gestuais e sonoras. Importa ressaltar que, uma vez incorporadas ao novo contexto, as TE tendem 

perder seu caráter de rompimento e são assimiladas ao padrão técnico corrente. No que 
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concerne à flauta doce, o fato de o instrumento ser também histórico, para o qual foi dedicada 

extensa bibliografia Renascentista e Barroca, contribuiu para que sua técnica tenha sido 

organizada em dois eixos principais: o da técnica tradicional (entendida como aquela contida 

nos tratados históricos) e o das técnicas estendidas (as desenvolvidas a partir da década de 

1960).  

A respeito de técnicas estendidas para flauta doce, Linde (1991, p. 127) pontua que a 

simplicidade da construção do instrumento implica que sua extensão pode ser 

significativamente ampliada. Além disso, o fato de ser um instrumento sem chaves torna mais 

fácil a execução de vibratos de dedo, glissandos e uma multiplicidade de sons produzidos por 

diferentes níveis de pressão de sopro. O autor apresenta a utilização das TE na flauta doce sob 

dois pontos de vista. No primeiro, afirma que novas respostas a problemas estilísticos da música 

antiga foram encontradas com base em perspectivas das técnicas modernas da flauta doce, desde 

que mantido o instrumento no contexto histórico do repertório antigo. No segundo, observa ser 

a aquisição de um elevado nível técnico, por parte do intérprete, um pré-requisito vital para a 

performance da música contemporânea. Linde afirma que o flautista que possua tais habilidades 

técnicas, ao retomar o repertório antigo, encontrará novas maneiras de executá-lo. O que seria 

a maneira pela qual a música do presente poderia exercer influência positiva sobre a recriação 

da música do passado, Linde (1991, p. 128). As afirmações do autor se baseiam em observações 

empíricas e o texto não oferece uma reflexão de bases teóricas mais consistentes. 

Em alinhamento com as ideias de Linde, O’Kelly (1995, p. 162) afirma que a técnica 

instrumental da flauta doce tem tido que se adaptar continuamente a novas demandas, e que as 

TE têm ampliado os horizontes, elevando o nível da performance do instrumento, o que também 

beneficiaria o repertório histórico da flauta. Em consonância com Linde (1991) e O’Kelly 

(1995), Nobrega (2014, p. 1), investiga a maneira que habilidades técnicas desenvolvidas para 

o repertório contemporâneo influenciam a execução do repertório antigo, bem como a 

possibilidade de conciliação entre o estudo de ambos, de maneira a haver uma contribuição 

mútua em seus processos pedagógicos.  

Sob o ponto de vista histórico, O’Kelly (1995, p. 156) afirma que, no Século XX, o 

primeiro rompimento com a técnica tradicional da flauta doce deu-se pela descoberta de 

diversos dedilhados para uma mesma nota. Por intermédio desses novos dedilhados, constatou-

se a possibilidade de explorar níveis de dinâmica mais variados. O passo seguinte foi a 

descoberta de que alguns dedilhados geravam mais de um som ao mesmo tempo, os chamados 

multifônicos. A partir desse ponto, os experimentos em novas formas de articulação, vibrato, 

etc. foram uma consequência natural. A autora relata que os recurso técnicos estendidos 
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geraram a demanda por novos métodos de notação que passaram a estar presentes na música 

para flauta doce, a partir da década de 1960. 

Entre os estudos internacionais dedicados à técnica da flauta doce, Rowland-Jones 

(1957-1959)13 figura entre os primeiros trabalhos voltados à sistematização e aplicabilidade da 

técnica do instrumento. Ainda que diversas de suas conclusões encontrem-se ultrapassadas, o 

autor abordou problemas relativos ao estudo e à performance da flauta sob um espectro amplo 

e foi capaz de refletir sobre pontos de grande importância.  

No que concerne às TE para a flauta doce, Vetter (1969) é a primeira obra de referência 

sobre o assunto. Segundo informa O’Kelly (1995, p 160), o interesse de Vetter sobre as TE se 

deve a seus estudos de improvisação musical e a suas performances de obras de Karlheinz 

Stockhausen (1928 – 2007) e Sylvano Bussotti (1931- ). O texto é estruturado em duas partes: 

a primeira é dedicada a tabelas de dedilhados destinados à obtenção de harmônicos, sons 

convencionais, acordes e sons brancos14; a segunda parte é destinada a exercícios técnicos, onde 

são abordados aspectos relativos à embocadura, articulação, respiração, vibrato e dinâmica; e 

na qual, o autor faz uso de excertos do repertório contemporâneo e do tradicional para discutir 

a aplicabilidade do tópico técnico abordado. 

No que tange especificamente ao que classifica como “novas técnicas”, (VETTER, 

1969, p. 8) afirma que, ao serem exploradas em profundidade, ocorre o surgimento de um novo 

instrumento. Nele, as características do flauto dolce15 e do flauto acerbo16 podem ser 

combinadas ou contrastadas de forma a gerar tensões que outros instrumentos raramente são 

capazes de oferecer. Algumas das possibilidades sonoras do instrumento (harmônicos17, 

multifônicos18, etc.) possuem afinidade com a música eletroacústica. Assim, o desenvolvimento 

                                                           
13 São dez artigos publicados nos Estados Unidos, entre os anos de 1957 e 1959, inicialmente na American 

Recorder Newsletter e, subsequentemente, na American Recorder Magazine. Os textos foram organizados da 

seguinte maneira: Breath Control; Tonguing and Intonation; 3 artigos sobre Alternative Finguerings; Utility 

Decoration; High Notes; Toneand Volume Differences; Practising; e Performance. Os artigos resultaram na 

publicação, em 1959 do livro Recorder Technique. Os artigos resultaram no livro Recorder Technique: 

ROWLAND-JONES, Anthony. Recorder Technique. Oxford University Press, 1959. 159p. 
14 Termo acústico aplicado a qualquer som composto por um amplo espectro de frequências no qual nenhuma 

altura predomine. Na flauta doce, diversas variantes desse efeito podem ser obtidas dependendo da mecânica 

utilizada: overblowing (soprar com pressão excessiva) associada à cobertura do labium (nesse caso, a pressão 

exercida no fechamento do labium também influenciará o resultado sonoro); overblowing associada ao fechamento 

de todos os furos (incluindo o furo da campana); soprar no labium ou através dele (como na flauta transversal); 

soprar diretamente nos furos do dedilhado ou através deles. 
15 Flauta doce. 
16 Flauta azeda. 
17 Também conhecido como notas flageolet, o harmônico caracteriza-se como um som muito fraco, produzido com 

baixíssima pressão de sopro e, por vezes, quase inaudível. Segundo Hauwe (1992, p. 58), ele é cromaticamente 

possível entre os dedilhados ‘0-1-2-3’ e ‘2-3-4-5-6’. As notas geradas são mais facilmente obtidas quando ligadas 

ou gentilmente articuladas.  
18 Sons compostos por mais de uma altura identificável. Segundo O’Kelly (1990, p. 90), há opiniões variadas sobre 

a exata origem acústica desse fenômeno, mas parece ser o resultado de uma oscilação de um grupo de frequências 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1928
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007


31 
 

das novas técnicas revelou que a técnica barroca apresenta somente um lado da flauta. O caráter 

inovador19 do trabalho de Vetter pode ser também constatado pelas dúvidas que o autor 

manifesta a respeito de se a maneira de tocar apresentada no livro seria algo considerado por 

gerações futuras, ou mesmo, se a nova aparição da flauta doce seria algo apenas de curta 

duração. Atualmente, não apenas o instrumento encontra-se firmemente estabelecida no cenário 

musical, quanto as TE constituem parte indispensável da formação de flautistas profissionais. 

Em trabalho dedicado ao estudo da técnica da flauta doce, Hauwe (1984, p. 7) esclarece 

que o objetivo da obra20 não é o de tratar sobre aspectos interpretativos da música antiga ou da 

música moderna, mas sim à maneira como a técnica pode ser utilizada para fins musicais. O 

autor afirma que estudantes com limitada bagagem técnica são facilmente influenciados pelas 

soluções e gostos de seus professores, e pouco capazes de utilizarem e criarem suas próprias 

soluções e gostos. Para Hauwe, a arte de tocar é basicamente composta por três habilidades: 

uma puramente musical - a emoção abstrata do indivíduo; a habilidade técnica - o puro aspecto 

físico; e a dita técnica musicalmente orientada - como transformar uma ideia musical no som 

correspondente. O autor esclarece que tratará principalmente do segundo e do terceiro aspectos. 

Neste sentido, a técnica é tratada como um elemento fundamental no processo de construção 

da identidade artística do flautista. 

Hauwe (1992, p. 3) organiza as técnicas estendidas de maneira significativamente 

elaborada e o divide o conteúdo em quatro partes (dedos; respiração; humming; e articulação) 

e três apêndices (sons brancos; dinâmicas; e truques e artifícios). Na primeira parte, trata sobre 

glissandos, ilusões de dinâmica, dedilhados alternativos, microintervalos21, vibratos de dedo. 

Na segunda, dedicada à respiração, aborda estratégias para ampliação da resistência, glote, 

vibratos extremos, multifônicos, harmônicos e respiração circular22. Na terceira parte, 

humming, explica o efeito propriamente dito, consonância versus dissonância e aplicações 

                                                           
que não fazem parte de uma mesma série harmônica e, por esta razão não são percebidas pelo ouvido como um 

som simples.  
19 Outros dois autores alemães cujos trabalhos revelaram-se fundamentais para o desenvolvimento das TEs são 

BRAUN, Gerhard. Neue Klangwelt auf der Blockflöte. Wilhelmshaven Heinrichshofen & Noetzel, 1978, 100p.; e 

FISCHER, Johannes. Die dynamische Blockflöte. Celle: Moeck, 1990. 44p. 
20 A obra de Walter van Hauwe é dividida em três volumes. O primeiro, publicado em 1984, foi dedicado a aspectos 

fundamentais da técnica da flauta doce: posicionamento das mãos; movimentação dos dedos; respiração; e 

articulação. O segundo volume, de 1987, tanto aborda novas questões quanto aprofunda assuntos do primeiro 

volume: escalas e arpejos; trilos; vibrato; e articulação. O terceiro volume, publicado em 1992, trata 

exclusivamente sobre técnicas estendidas para a flauta doce. 
21 Intervalos inferiores ao de meio tom, que são com frequência, mas não exclusivamente, mensurados no 

repertório contemporâneo como ‘quartos de tom’. São usualmente obtidos na flauta doce pelo fechamento ou 

abertura de furos (inteiros ou fracionados). Microintervalos podem ser também obtidos por variações na pressão 

de sopro. 
22 Mecânica que permite obter-se um fluxo contínuo de sopro não interrompido pela inspiração.  
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avançadas deste recurso. A quarta parte, que trata sobre articulação, aborda o frulato23 de língua 

e o frulato gutural.   

Mais recentemente, é possível verificar-se a publicação de obras dedicadas a temas mais 

específicos das TE na flauta doce, à exemplo do trabalho de Bennetts, Bousted e Bowman 

(1998) dedicado integralmente à microtonalidade. Há também sites na internet nos quais podem 

ser encontradas informações sobre os mais diversos aspectos do instrumento. No que concerne 

a informações e discussões sobre a flauta doce nos Séculos XX e XXI, TE, e notação do 

repertório contemporâneo, destacam-se os seguintes: Recorder Homepage; Recorder Map; The 

American Recorder; e Recorder Magazin, Catalogue of Contemporary Blockflute Music, para 

citar alguns.  

Dentre as pesquisas nacionais que abordam a flauta doce na contemporaneidade, 

destaca-se o trabalho de Barros (2010) que trata sobre a produção musical brasileira para flauta 

doce no século XX. A autora faz uma das revisões bibliográficas mais consistentes sobre o 

instrumento até o momento publicadas em português. O trabalho é estruturado em duas partes: 

na primeira, dividida em três capítulos, aborda aspectos da história, da técnica, da organologia, 

da pedagogia e do repertório da flauta doce no século XX, com foco no cenário nacional; na 

segunda, apresenta um catálogo de obras brasileiras para flauta doce. Dentre os diversos 

assuntos contidos na primeira parte, importa destacar o referente às transformações 

tecnológicas sofridas pelo instrumento ao longo período estudado. No que concerne às TE, a 

autora dedica atenção ao assunto em subitem intitulado ‘As Novas Técnicas’, onde traça um 

breve histórico do desenvolvimento das TE a partir da década de 1960, bem como as descreve 

suscintamente, Barros (2010, p. 30).  

Descrições das TE feitas por autores brasileiros incluem também Müller (2016) e 

Nóbrega (2012), ambas baseadas em Hauwe (1992). Hélcio Müller organizou as informações 

de maneira sucinta e com linguagem simplificada, o que facilita o contato inicial com a matéria. 

Por sua vez, Janaína Nóbrega, elabora descrições mais detalhadas sobre as TE, bem como 

discute estratégias para seu aprendizado.  

 

 

 

 

                                                           
23 Tremular rápido e regular da nota. Dependendo da maneira pela qual é obtido, o frulato pode ser classificado 

como ‘de língua’ (pelo rolamento da ponta da língua, consoante [r]), quanto ‘gutural’ (pelo tensionamento da 

região da laringe). 
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1.4 REFLEXÕES FINAIS SOBRE A LITERATURA REVISADA  

 

A discussão proposta nesta tese está estruturada mediante a utilização dos seguintes 

conceitos: ‘performance musical’; ‘interpretação musical’; ‘expressividade’; ‘nuance’; 

‘técnica’; ‘técnica tradicional’; ‘técnica convencional’; e ‘técnica estendida’. Conforme é 

possível verificar-se na breve revisão de literatura presente neste capítulo, tais conceitos são 

enunciados de maneiras diversas. Assim, torna-se indispensável esclarecer quais os adotados 

na pesquisa ora desenvolvida, de maneira a dar clareza à discussão e evitar conclusões pouco 

consistentes que a utilização de abordagens múltiplas pode gerar.    

No que se refere ao cerne desta pesquisa: a relação entre ‘técnica instrumental’ e 

‘expressão musical’, é necessário estabelecer quais aspectos relativos à ‘expressão musical’ 

podem ser manipulados pela ‘técnica instrumental’, de maneira a permitir uma investigação 

sobre a possível interface entre uma e outra. Para este fim, serão utilizados os elementos de 

expressão musical listados no conceito de ‘expressividade’ de Lehmann, Sloboda e Woody 

(2007, p. 89). Por seu turno, a manipulação dos referidos elementos diz respeito ao conceito de 

‘nuance’ presente em Lehmann, Sloboda e Woody (2007, p. 85) que também será aqui adotado.  

Uma vez que esta pesquisa tem por premissa a ‘técnica’ como elemento veiculador da 

‘expressão musical’ - e que as variações dos parâmetros sonoros elencados no conceito de 

‘expressividade’ são influenciadas por aspectos dos mais diversos - a reflexão sobre o potencial 

expressivo da ‘técnica’, deve partir do entendimento de que a mecânica é apenas um de seus 

componentes. Por esta razão, concluímos que o conceito de ‘técnica’ utilizado por Ray (2005, 

p. 43-44) é o mais adequado à presente discussão.  

No que concerne à flauta doce, conforme dito anteriormente, o fato de possuir 

bibliográfica tanto antiga, quanto moderna, contribuiu para que sua técnica tenha sido 

organizada em dois eixos principais: o da técnica contida nos tratados históricos (a técnica 

tradicional), e o daquelas desenvolvidas a partir da década de 1960 (as TE). Nesta pesquisa, 

compreende-se ‘técnica tradicional’ como o conjunto de meios destinados ao domínio 

instrumental - bem como demais aspectos abordados no conceito de técnica aqui adotado - 

presentes em fontes históricas. Mais especificamente às informações relativas à técnica 

instrumental contidas em tratados dos séculos XVI a XVIII. No que concerne ao conceito de 

TE, entendemos que a este deve estar associado o caráter de rompimento exercido pelas TE ao 

perfil técnico corrente em dado contexto. Por contemplar este aspecto, será adotado o de 

Padovani e Ferraz (2011, p. 11). Por seu turno, entende-se ‘técnica convencional’ como a 
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maneira pela qual a ‘técnica tradicional’ foi simplificada, sistematizada e veiculada ao longo 

do Século XX.  

Por fim, julgou-se necessário ainda esclarecer as distinções entre os conceitos de 

‘interpretação musical’ e de ‘performance musical’. O entendimento adotado neste trabalho é 

o de que o processo de escolha do ferramental técnico destinado à construção da expressão 

musical ocorre, primeiramente, ao longo da construção da ‘interpretação musical’ e, em 

momento posterior, na ‘performance musical’. Cabe a esta a veiculação do resultado de uma 

interpretação, e estão a ela associados aspectos específicos presentes tão somente no momento 

da execução musical. Assim, são utilizados o conceito de Almeida (2011, p. 64) para 

‘interpretação musical’ e de o de Ray (2005, p. 41) para ‘performance musical’. A adoção do 

conceito de Almeida se dá por ser no processo de ‘interpretação musical’ que é feita a tradução 

técnica da expressão musical buscada. Por seu turno, o conceito de ‘performance musical’ 

cunhado por Ray foi adotado por contemplar tanto os aspectos relativos à técnica instrumental, 

quanto por reconhecer as influências que o momento da performance musical exerce sobre a 

veiculação da obra. 
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RELAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS TADICIONAL E ESTENDIDA 

E EXPRESSIVIDADE MUSICAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Let us learn from the musicians who worked in 

the baroque period, who spent their lives 

perpetually developing and experimenting with 

composition and instrument-making, and where 

all aspects of music were constantly under 

discussion; we must be glad that this was the 

case. 

 

Walter van Hauwe (1992) 
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No presente capítulo, faz-se uma reflexão sobre a relação entre as técnicas tradicional e 

estendida e a expressividade musical. O capítulo está dividido em cinco itens: 2.1 Música 

antiga; 2.2 Recursos tradicionais e estendidos de expressividade na flauta doce; 2.3 Recursos 

tradicionais de expressividade na flauta doce; 2.4 As técnicas estendidas para flauta doce; e 2.5 

Técnica estendida e expressividade na performance contemporânea da flauta doce. 

A utilização dos recursos técnicos tradicionais e estendidos é observada, em medida 

variada, na performance do repertório para flauta doce na contemporaneidade. A gênese do 

conjunto de recursos sonoros responsáveis pela extensão da técnica da flauta ocorreu, 

aproximadamente, na década de 1960, quando o instrumento progressivamente voltou a fazer 

parte do cenário musical profissional. Datam desta época as primeiras gravações de relevância 

tanto do repertório barroco (BRUGGEN, 1967a) quanto do repertório contemporâneo 

(BRUGGEN, 1967b), para citar dois exemplos. É possível que este fato se deva à maneira, 

praticamente concomitante, que tomaram corpo as pesquisas a respeito do que hoje se conhece 

como interpretação historicamente informada, e as que levariam ao surgimento das técnicas 

estendidas. Por um lado, liam-se os tratados de época e procurava-se executar o repertório 

antigo da maneira mais fiel possível. Por outro lado, pesquisavam-se as possibilidades sonoras 

do instrumento, o que levaria ao rompimento com a técnica tradicional.  

Ambas pesquisas são dinâmicas e, conforme será discutido à diante, no que concerne às 

investigações sobre as práticas de performance da música antiga, leituras mais atentas dos 

tratados históricos revelam que, sob ponto de vista físico-motor, diversos elementos técnicos 

descritos em textos dos séculos XVI, XVII e XVIII são bastante semelhantes aos utilizados nas 

TE. No que concerne às TE, os recursos sonoros que passaram a ser utilizados na flauta doce a 

partir da década de 1960 foram progressivamente assimilados à prática profissional do 

instrumento o que, por seu turno, tem motivado uma contínua transformação na abordagem que 

os compositores fazem da utilização de tais recursos em suas obras. Desta maneira, tanto a 

performance baseada em pesquisas históricas, quanto aquela fundamentada nas técnicas 

estendidas são faces da flauta doce nos séculos XX e XXI. Elas representam o perfil 

contemporâneo do instrumento.    

O duplo papel desempenhado pela flauta doce (por um lado instrumento histórico, por 

outro lado instrumento moderno) foi determinante para que sua técnica seja comumente 

sistematizada em dois eixos principais: o da técnica tradicional (entendida como aquela contida 

nos tratados históricos) e o das técnicas estendidas (as desenvolvidas a partir da década de 

1960). Ao tratar sobre o repertório escrito para flauta doce no século XX, O’Kelly (1990, p. 37) 

faz a distinção entre o designado como avant-garde (principalmente composto nas décadas de 
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1960 e 1970 e que se distancia dos limites da técnica histórica do instrumento) e aquele que 

designa como convencional (o repertório que não faz uso das técnicas desenvolvidas a partir da 

década de 1960, e que utiliza a flauta doce apenas como instrumento melódico). A técnica 

tradicional da flauta doce está, por tanto, associada a seu repertório histórico, à música antiga.  

Se, por um lado, as TE estão relacionadas a um universo temporal relativamente 

limitado (que se inicia na década de 1960), a técnica tradicional está relacionada a um 

significativamente mais amplo. O extenso período ao qual a técnica tradicional está relacionada 

é designado pelo termo ‘música antiga’. Em seu aspecto temporal, o referido termo abarca um 

período histórico significativamente longo24 no qual são observadas mudanças de ordem 

estilísticas; transformações na estrutura física dos instrumentos e; consequentemente, 

transformações das técnicas instrumentais. A adoção de um único termo para lapso temporal 

tão grande traz consigo o risco de generalização das informações contidas em fontes históricas, 

o que pode acarretar no reducionismo da natureza diversificada das referidas informações. Por 

esse motivo, antes de iniciarmos a discussão sobre técnica tradicional será feita uma breve 

reflexão sobre o termo ‘música antiga’. 

 

2.1 MÚSICA ANTIGA 

 

O significado de ‘música antiga’ sofreu transformações ao longo da história. O trajeto 

percorrido pelo termo vai desde uma abordagem na qual é tratado sob uma perspectiva 

puramente relacionada à delimitação temporal (o repertório a ser designado como música antiga 

seria aquele pertencente a épocas passadas da geração que o recria); até o entendimento de que 

qualquer repertório que houvesse sofrido uma perda de seu padrão original de execução poderia 

ser qualificado como tal, Haskell (1996, p. 9). Esta última abordagem implica em um processo 

de reconstrução historicamente apropriada ao estilo de performance do repertório pesquisado, 

e deve ser baseada em instrumentos originais (ou suas cópias), tratados de época, manuscritos 

musicais e demais evidências históricas. Nesta perspectiva, a questão temporal perdeu ênfase 

e, ainda que não abandonada por completo, cedeu espaço para o enfoque de aspectos 

relacionados à performance e à interpretação musicais. 

O contato com a bibliografia revela, por parte de autores como Harnoncourt (1988), 

Donington (1989), Haskell (1996) e Haynes (2007) o uso um tanto indiscriminado de termos 

como ‘early music revival’, ‘historical performance movement’ e ‘historically inspired 

                                                           
24 Grosso modo, toda a produção musical da Idade Média ao Romantismo. 
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performance’. Haskell (1996, p.175) compreende o termo ‘early music revival’ como uma frase 

que abriga vários sentidos e reconhece a confusão com termo ‘historical performance 

movement’. Segundo o autor, grande parte dos envolvidos no revival (aproximadamente no 

início do Século XX) tinham pouco ou nenhum interesse em modelos históricos de 

performance, Haskell (1996, p. 175). Apenas em momento posterior, a associação entre 

repertórios históricos e modelos históricos de performance foi aceita entre os músicos que se 

dedicam à matéria. A ideia de ‘autenticidade’ está vinculada à referida associação. 

A ‘autenticidade’ tem ocupado posição de destaque nas discussões sobre a performance 

historicamente informada da música antiga. É intenso o debate a seu respeito e frequentemente 

questiona-se a viabilidade da recriação do repertório antigo nos exatos parâmetros da época de 

sua criação. Para Haskell (1996, p. 175), a história do movimento de música antiga é a história 

da busca por autenticidade - ou mais precisamente, a história das mudanças do conceito de 

‘autenticidade’. Este conceito tem suas origens na doutrina do Werktreue (fidelidade à obra) 

que foi um termo cunhado pela musicologia alemã para denotar a fidelidade a textos musicais. 

Tal ideia surgiu, de acordo com Haskell (1996, p.176), como reação às edições de performance 

romantizadas, abundantes no século XIX. 

Um dos principais aspectos relacionados à questão da autenticidade diz respeito ao 

modo por intermédio do qual o performer se posiciona diante da produção do compositor. 

Dorian (s/d apud Haskell, 1996, p. 177) designa por ‘escola objetiva’ a busca consciente do 

executante por realizar o que o compositor efetivamente escreveu; e por ‘escola subjetiva’, a 

busca em interpretar o que o compositor concebeu. O movimento de música antiga, 

notadamente até meados do século XX, demonstrou profunda aversão ao ato de interpretar (à 

busca pela concepção do compositor) como forma de banir toda expressão musical romântica 

à qual estavam associados aspectos como o virtuosismo e o exibicionismo. A meta de então era 

realizar o que o compositor efetivamente teria escrito e buscou-se na pesquisa musicológica as 

informações que subsidiariam as questões de performance.  

A consciente rejeição a qualquer tipo de expressão na performance da música antiga 

rendeu ao movimento uma reputação não muito positiva. A execução musical foi qualificada 

de acadêmica ou musicológica, como sinônimo de pouco imaginativa. As críticas parecem ter 

suscitado uma reconsideração sobre o nível de eficácia da pesquisa musicológica como 

subsidiária à performance. Taruskin (s/d apud Haskell, 1996, p. 186) afirma que a pesquisa 

musicológica nunca forneceu, e provavelmente nunca fornecerá, informações suficientes para 

que, apenas por intermédio dela, seja alcançada uma completude de concepção e a certeza de 

estilo. Harnoncourt (1988) toca diretamente no assunto quando ressalta a importância do 
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conhecimento musicológico, mas alerta para o risco das interpretações musicológicas: “quase 

sempre irrepreensíveis historicamente, mas que carecem de vida”, (HANRNONCOURT, 1988, 

p. 19). Além disso, reconhece que traduzir integralmente a concepção do compositor não é algo 

possível.  

Mais recentemente, parece haver um razoável nível de concordância a respeito da 

limitação dos subsídios fornecidos pelas pesquisas musicológicas à performance. As 

informações advindas deste gênero de pesquisa não deveriam constituir um fim em si mesmas. 

Deveriam, sim, interessar à medida em que propiciem meios com vistas a que uma melhor 

execução seja alcançada. Uma execução “será autêntica se a obra for expressa de forma bela e 

clara”, (HANRNONCOURT, 1988, p. 19). Opinião semelhante é expressa por Haskell (1996, 

p. 185) ao afirmar que a musicologia não é capaz de fornecer respostas à maior parte das 

questões levantadas pelo movimento de performance historicamente informada.  

O reconhecimento da insuficiência dos subsídios advindos do conhecimento 

musicológico com vistas à construção de uma performance autêntica provocou a flexibilização 

do próprio conceito. A autenticidade absoluta, segundo Haynes (2007, p. 10), é provavelmente 

impossível de ser atingida, e ainda que o fosse, não seria possível reconhecer o momento no 

qual teria se dado. O fundamental seria a tentativa em ser historicamente acurado. Para o autor, 

esta tentativa é o que produz resultados interessantes e, portanto, constitui-se na própria 

autenticidade. A esse respeito, Haskell (1996, p. 188) parece concordar com Haynes ao 

argumentar que a autenticidade deve ser concebida como um ideal, algo a ser perseguido e não 

um objetivo a ser alcançado. 

Neste cenário, abriu-se a perspectiva de assimilação de aspectos mais flexíveis nos 

processos de construção da performance dos repertórios da música antiga. Interpretação e 

expressividade, por exemplo, passaram a fazer parte das discussões sobre a recriação de estilos 

de época. Segundo Haskell (1996, p. 187), a maior virtude do movimento de performance 

historicamente informada seria a possibilidade de oferecer ao executante a liberdade de escolha 

entre um sem número de possibilidades estilisticamente plausíveis. Como resultado, o 

movimento de performance historicamente informada estaria a tornar-se um entre diversos 

modos de interpretação disponíveis aos músicos. Por fim, importa destacar que a busca por 

liberdade interpretativa ocorre em um contexto de progressiva responsabilidade e sensibilidade 

a aspectos históricos. 
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2.2 RECURSOS TRADICIONAIS E ESTENDIDOS DE EXPRESSIVIDADE NA 

FLAUTA DOCE 

 

Os elementos de expressão musical demandam meios técnicos por intermédio dos quais 

possam ser explorados e comunicados. Conforme já argumentado neste trabalho, no contexto 

da contemporaneidade, a flauta doce transita entre seu repertório histórico e seu repertório 

contemporâneo. Assim, impõe-se a seguinte questão: como discutir a relação entre técnica e 

expressão musical em um instrumento que detém tanto uma ‘técnica tradicional’ quanto uma 

‘técnica estendida’? Talvez um ponto de partida para a busca de possíveis respostas a esta 

pergunta seja investigar os aspectos que caracterizam uma e outra técnica. Esta é, sem dúvida, 

uma seara bastante delicada. Já passado aproximadamente meio século do advento das TE, é 

possível que a distinção entre ‘técnica tradicional’ e ‘técnica estendida’ tenha se tornado algo 

um tanto nebuloso. Talvez fosse mais coerente não fazer a tal distinção, e classificar-se todos 

esses recursos apenas sob o termo ‘técnica’.  

Este cenário torna-se mais complexo uma vez que a apropriação das TE tornou-se 

central na formação de profissionais dedicados à flauta doce. A referida formação baseia-se 

tanto no domínio do repertório antigo quanto no domínio do repertório contemporâneo. Seria 

razoável presumir que um instrumentista formado nesses padrões possa fazer uso de quaisquer 

recursos técnicos à sua disposição na performance de qualquer repertório ao qual se dedique. 

Há, contudo, um aspecto que deve ser levado em conta nesta discussão. O fato de a 

flauta doce estar firmemente colocada no contexto da performance historicamente informada 

implica que existe uma busca constante pela adequação do tripé: repertório, instrumentos e 

recursos técnicos. Em outras palavras: para dado repertório, qual gênero de flauta doce seria o 

mais adequado à sua execução, e quais os recursos técnicos deveriam preferivelmente ser 

utilizados. Tratam-se de questões que vão muito além da busca de um instrumento que soe bem 

para determinada peça ou de utilizar-se quaisquer recursos técnicos à disposição do flautista.  

Uma vez que a flauta doce praticamente não sofreu alterações em seu mecanismo de 

produção sonora, há uma enorme interface entre as técnicas descritas para o instrumento ao 

longo de sua história. Ainda assim, independentemente de tais interfaces, é possível, sim, 

encontrar características que são mais relacionadas à ‘técnica tradicional’ e características que 

são mais relacionadas às TE. Podemos apontar, por exemplo que, na música antiga, grosso 

modo, a flauta doce é utilizada apenas em seu aspecto melódico. Já na música contemporânea, 

o instrumento é utilizado para além deste aspecto e inclui efeitos como humming e multifônicos. 
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Outra diferença que pode ser apontada diz respeito à associação entre o canto25 e a flauta 

doce. Na música antiga, é comum encontrarmos em tratados para flauta a instrução de que o 

instrumento deveria imitar o canto. Nesses casos, parte da técnica descrita servia para fins de 

imitação a efeitos relacionados à técnica vocal. Exemplo desta prática pode ser encontrado em 

Ganassi (1535): “Vós deveis saber que todos os instrumentos musicais são, em relação e em 

comparação à voz humana, menos dignos. Portanto, nós nos esforçaremos para aprender com 

ela e imitá-la” (GANASSI, 1535 apud TETTAMANTI, 2010, p. 77). Na música 

contemporânea, a vinculação ao canto não está necessariamente presente26. A técnica é pensada 

como meio de explorar, diversificar e aprofundar as possibilidades de linguagem próprias do 

instrumento. A questão é abordada por O’Kelly (1990) da seguinte maneira: 

 

No que diz respeito aos instrumentos de sopro, e isso inclui a flauta doce, dois princípios 

fundamentais devem ser reavaliados à luz dessas descobertas [descobertas das TE]. A primeira 

é a crença de que existe apenas uma digitação possível para cada nota em um instrumento de 

sopro, e a segunda é que os instrumentos de sopro podem tocar apenas uma nota por vez. 

Nenhuma dessas afirmações é verdadeira e a constatação de que novas combinações de 

dedilhado podem produzir sons únicos e múltiplos com uma variedade de timbres e entonações 

diferentes tem sido o evento mais significativo desde que as inovações de design do início do 

século XVIII nos deram os protótipos dos instrumentos que utilizamos na atualidade. Juntamente 

com a descoberta do novo mundo sonoro de dedilhados não padronizados, vieram as 

possibilidades oferecidas por várias formas de articulação e vibrato e de todo um conjunto de 

efeitos especiais, alguns dos quais levam o flautista a um território muito distante da técnica 

convencional.27 (O’KELLY, 1990; p. 82-83, tradução nossa). 

 

A autora classifica a ‘técnica tradicional’ como limitada, destaca o tratamento 

puramente melódico dado ao instrumento em seu repertório histórico e a define como aquela 

na qual não se observa a utilização de recursos presentes nas TE. A designação que O’Kelly faz 

da técnica tradicional como limitada nos parece inapropriada. Uma leitura mais atenta das 

mecânicas descritas nos tratados históricos revela elementos que contribuem para tornar a 

                                                           
25 Além da referência ao canto, encontramos associações da flauta doce a pássaros e a elementos de cenas pastoris, 

para citar algumas. 
26 No repertório contemporâneo da flauta doce, encontramos associações diversas como a sons eletroacústicos. 
27 As far as the woodwinds are concerned, and this includes the recorder, two Discovery of the new sound-world 

of non-standard fingerings has come a realization of the possibilities offered by various forms of articulation and 

vibrato and of a whole panoply of special effects, some of which take the player into territory very far removed 

from that of conventional wind techniques fundamental tenets must now be reassessed in the light of these 

discoveries. The first is the belief that there is only one possible fingering for each note on a wood Wind instrument, 

and the second is that woodwind instruments can play only one note at a time. Neither of these statements is true 

and the realization that new fingering combinations can produce single and multiple sounds with a variety of 

different timbres and intonations has been perhaps the most significant event since the design innovations of the 

early eighteenth century gave us the prototypes of the instruments we play today. Along with the discovery of the 

new sound-world of non-standard fingerings has come a realization of the possibilities offered by various forms 

of articulation and vibrato and of a hole panoply of special effects, some of which take the player into territory 

very far removed from that of conventional wind technique. 
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distinção entre as técnicas tradicional e estendidas menos rígida. Sob o ponto de vista do aspecto 

físico-motor28, algumas das técnicas hoje classificadas como estendidas já haviam tido seus 

princípios descritos em tratados dos séculos XVI, XVII e XVIII. 

O advento das TE, tanto aprofundaram as possibilidades de obtenção de elementos 

expressivos (a exemplo do timbre e da dinâmica); quanto introduziram um conjunto de efeitos 

sonoros (multifônicos, glissandos, microintervalos, etc.), estes sim, estranhos à técnica 

tradicional e ao repertório da música antiga. A música contemporânea demanda, se comparada 

à música antiga, uma maior variedade de timbres e dinâmicas, afirma Hauwe (1992, p.10). E é 

na busca de tais aspectos expressivos que as TE se direcionam. Sua utilização na música antiga, 

ao passo que pode acentuar um dado elemento expressivo (como a dinâmica), pode também 

causar, como efeito colateral, a diversificação do timbre, que é explorado em menor medida 

pela técnica tradicional. Por seu turno, a aplicação da técnica tradicional ao repertório 

contemporâneo dificilmente propiciará a realização de suas demandas expressivas. Há, 

portanto, risco na utilização de técnica não adequada à a uma dada expressão musical. Esta 

inadequação poderia inviabilizar a veiculação de um elemento expressivo (no caso da aplicação 

da técnica tradicional ao repertório contemporâneo); ou poderia trazer a ele características 

diversas a sua natureza (no caso da aplicação das TE à música antiga).  

Sob a ótica da técnica instrumental, propomos duas abordagens complementares: 1) 

identificar os elementos de expressão musical relevantes à construção das interpretações do 

repertório da flauta doce na contemporaneidade; bem como apontar quais aspectos expressivos 

se relacionam à técnica tradicional e quais se relacionam às TE; e 2) verificar como os 

elementos de expressão musical abordados nesta pesquisa são executados por uma e por outra 

técnica. Obviamente, o flautista tem a liberdade de fazer uso de quaisquer meios que disponha 

na execução de seu repertório. Todavia, é recomendado conhecer os recursos técnicos 

associados a repertórios, estilos e compositores diversos. Deste modo, será possível fazer 

escolhas relativas à ‘interpretação musical’ e à ‘performance musical’ verdadeiramente 

coerentes. 

Foram selecionados quatro elementos de expressão musical para balizar a presente 

discussão, a saber: articulação, dinâmica, timbre29 e vibrato30. Os critérios de seleção utilizados 

                                                           
28 Enfatizamos que nos referimos aqui tão somente ao aspecto da mecânica. 
29 Importa destacar que estes não são os únicos aspectos associados à expressão musical. Poderíamos citar, em 

acréscimo, a ornamentação. 
30 Destacamos que, na música antiga, o vibrato é um ornamento. Julgou-se pertinente abordá-lo separadamente 

como elemento de expressão musical por estar associado a inúmeras controvérsias, principalmente na execução 

dos repertórios Barroco e Renascentista.  
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foram: 1) a possibilidade de tais elementos estarem sujeitos à manipulação da técnica 

instrumental; e 2) por serem largamente utilizados nas interpretações do repertório da flauta 

doce na contemporaneidade. Cada um desses aspectos de expressão é determinado, em maior 

ou menor medida, por um dos três pilares da técnica da flauta doce: o dedilhado, o sopro, e a 

articulação (aqui incluído a conformação que a cavidade oral assume de acordo com as vogais 

utilizadas). A seguir, discorreremos brevemente a respeito dos usos que tais recursos tiveram 

ao longo da história, bem como as mecânicas empregadas para suas obtenções.  

Importante notar que alguns elementos de expressão musical podem ser manipulados 

por mais de uma mecânica, à exemplo da dinâmica que sofre influência tanto do dedilhado 

quanto da articulação. Para efeito de sistematização da presente discussão, a dinâmica e o timbre 

serão abordados sob o tópico ‘dedilhado’, uma vez que é determinante à ambos. Os quatro 

elementos de expressão musical discutidos no presente capítulo (dinâmica, timbre, vibrato e 

articulação) serão discutidos em três tópicos: dedilhado, vibrato e articulação. Suas eventuais 

interfaces serão abordadas quando se fizer necessário.  

 

2.3 RECURSOS TRADICIONAIS DE EXPRESSIVIDADE NA FLAUTA DOCE  

 

O aprofundamento na compreensão sobre as informações técnicas contidas em textos 

históricos dedicados à flauta doce revelou uma gama de recursos significativamente mais rica 

que aquela normalmente associada ao instrumento. Importa fazer uma distinção entre as 

informações técnicas contidas em tratados históricos (cuja natureza é rica e diversificada), neste 

trabalho designada por ‘técnica tradicional’; e a maneira por intermédio da qual a técnica da 

flauta doce foi sistematizada e tornou-se corrente no século XX. A natureza desta 

sistematização não contempla a diversidade e a riqueza da técnica tradicional, e será designada 

neste trabalho por ‘técnica convencional’. O reducionismo operado pela ‘técnica convencional’ 

sobre a ‘técnica tradicional’ pode ser verificado em aspectos como: dedilhado, articulação e 

afinação.  

 

2.3.1 Dedilhado  

 

Dos elementos de expressão musical abordados nesta pesquisa, o timbre e a dinâmica 

estão associados ao dedilhado da flauta doce. A ele também está associada a afinação do 

instrumento. Trata-se, portanto, de um elemento técnico central na discussão sobre 

expressividade. A ‘técnica convencional’ apresenta, grosso modo, duas tabelas de dedilhado 
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para o instrumento: o germânico e o barroco. A ‘técnica tradicional’, por seu turno, apresenta 

inúmeras tabelas de dedilhado presentes em textos históricos, à exemplo daquelas contidas nos 

tratados de Virdung (1511); Ganassi (1535); Jambe de Fer (1556); Mersenne (1636); 

Bismantova (1677); Hotteterre (1707); Stanesby Jr. (c.1732), para citar alguns31. Em sua 

maioria, as referidas tabelas estão relacionadas a um tipo específico de flauta. Suas 

particularidades de dedilhado dizem respeito tanto às características estruturais dos 

instrumentos aos quais se referem, quanto aos padrões de afinação observados no período 

histórico ao qual pertencem.  

Os tratados acima listados compreendem um período temporal bastante longo (de 1511 

até, aproximadamente, 1732).  Chama atenção o fato de haver em comum à maioria deles a 

designação de apenas um dedilhado para cada nota32. A baixa diversidade de dedilhados implica 

que, apenas por intermédio deste mecanismo: 1) não há possibilidade de grandes alterações de 

timbre e; 2) a dinâmica do instrumento é relativamente fixa.  

As características de timbre derivam, segundo O’Kelly (1990 p. 87), da composição dos 

harmônicos superiores que acompanham o som fundamental. Tocar uma mesma nota com 

diferentes dedilhados tem o efeito de mudar a composição destes harmônicos o que provoca a 

mudança do timbre da nota. Uma vez que o dedilhado determina o timbre, a designação de 

apenas um dedilhado por nota (aspecto que caracteriza a maioria das tabelas de dedilhado 

presentes em tratados históricos) implica na baixa possibilidade de nuance deste elemento de 

expressão musical. Assim, é possível afirmar que a busca pela variação do timbre não é um 

aspecto central da expressão musical no contexto da técnica tradicional da flauta doce. 

No que concerne à dinâmica, trata-se de um elemento de expressão musical que se 

relaciona diretamente com o mecanismo de produção sonora da flauta doce. Hauwe (1992, p. 

19) afirma que, se por um lado, o bocal e canal de ar fixos na flauta proporcionam uma resposta 

extremamente rápida, por outro lado, impõe ao instrumento uma gama bastante limitada de 

possibilidades de dinâmica. Esta limitação se dá porque a afinação do instrumento é bastante 

sensível à pressão do sopro: quanto maior a pressão, mais alta a afinação; quanto menor a 

pressão, mais baixa a afinação. Solução engenhosa na busca de variações de dinâmica foi 

apresentada por Ganassi (1535). O autor descreve a possibilidade de obtenção de diminuendos 

por meio de leves alterações no dedilhado: “Nota que podes fazer cada nota suave deste modo: 

                                                           
31 As tabelas contidas nos tratados listados podem ser encontradas (tanto em suas versões originais quanto em 

transcrição moderna) no Anexo I deste trabalho. 
32 À exceção do tratado de Ganassi que apresenta algumas opções de dedilhados para uma mesma nota. Para 

maiores informações sobre o tratado de Ganassi: Opera Intitulata Fontegara, recomenda-se a leitura de Tettamanti 

(2010).  
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descobrindo um pouco o furo e dando-lhe bem pouco sopro33, se bem não coloco [isso] em 

todos os furos”, (GANASSI, 1535 apud TETTAMANTI, 2010, p. 115). No século XX, são 

feitas referências a este mecanismo por autores como: Rowland-Jones (1957, p. 3); Vetter 

(1969, p. 70); e Hauwe (1994, p. 19), para citar alguns.  

No que concerne à influência que padrões de afinação exerceram sobre o dedilhado da 

flauta doce, destacamos aquele contido na tabela de Stanesby Jr. (c. 1732), para flauta doce 

tenor: 

 

 
Figura 1: Tabela de dedilhados do panfleto de Thomas Stanesby Jr. (c. 1732). 

 

Trata-se de um padrão de afinação que diferencia bemóis e sustenidos (afinação 

desigual), onde os primeiros são ligeiramente mais altos que os sustenidos correspondentes. 

Assim, Sol b, por exemplo, é ligeiramente mais alto que o Fá #. Por esta razão, observa-se nesta 

tabela uma quase ausência de enarmonias. A referida diferenciação é feita mediante a indicação 

de dedilhados exclusivos para cada nota. Este gênero de distinção é também encontrado nas 

tabelas de dedilhado do tratado de Quantz (1752, p. 351): 

 

                                                           
33 A descrição deste mecanismo técnico feito por Ganassi, em 1535, é, em princípio, o mesmo utilizado pelas TE 

para obtenção de diminuendos. Uma vez que o autor indica a utilização tanto de decrescendos quanto de 

crescendos, para fins de imitação do canto, é possível inferir que a obtenção dos crescendos fosse feita mediante 

o sombreamento de furos e incremento da pressão de sopro (mecanismo também descritos pelas TE). 
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Figura 2: Tabela de dedilhados do tratado de Quantz (1752). 

 

Na tabela acima, os dedilhados destacados com as mesmas cores exemplificam a 

diferenciação entre bemóis e sustenidos, o que comprova sua adoção tanto na Inglaterra, quanto 

na Alemanha, respectivamente nas décadas de 1730 e 1750. Ainda que algumas enarmonias 

sejam encontradas, a exemplo das notas Dó # e Ré b que são indicadas por Stanesby Jr. (Figura 

1) com o mesmo dedilhado, a característica que prepondera nas tabelas é a referida 

diferenciação.  
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Importa chamar atenção para o fato de que, em sendo a flauta doce extremamente 

sensível a variações de corrente de ar, a falta de controle do suporte da respiração 

inevitavelmente desestabiliza a afinação do instrumento e torna virtualmente impossível a 

percepção das sutilezas descritas por Stanesby Jr. Assim, é provável que o tratamento dado ao 

sopro na flauta (no contexto do século XVIII) deveria ser o mais estável possível.  Esta ideia é 

corroborada por Quantz (1752):  

 

O estudante (...) que não tem uma noção clara da embocadura, do dedilhado, da respiração e da 

articulação; (...); que não saiba como tocar com sopro liso e constante, e não saiba introduzir 

appoggiaturas, pincemens, battemens, flattemens, doublés e trilos nos lugares apropriados (...) 

deve estar atento ao mestre.34 (QUANTZ, 1752, p. 16, tradução nossa). 

 

 

Conforme se depreende da citação de Quantz, era esperado do flautista que dominasse 

aspectos diversos da técnica instrumental o que incluía a capacidade de manter o sopro estável. 

O que reforça a ideia de que, neste período, distúrbios excessivos da corrente de ar não seriam 

adequados, uma vez que impactariam fortemente a afinação do instrumento.  

Esta questão é um bom exemplo da impossibilidade de desconsiderar-se a natureza 

diversificada das práticas de performance na música antiga. A conclusão de que o sopro deveria 

ser o mais estável possível de modo a acomodar as sutilezas de afinação sugeridas por Stanesby 

Jr. e Quantz não é extensível ao século XVI, uma vez que Ganassi (1535) recomenda a variação 

da corrente de ar para fins de obtenção de dinâmicas. 

 

2.3.2 Vibrato 

 

Questões relativas à utilização do vibrato na performance da música antiga encontram-

se presentes desde o início dos estudos de interpretação historicamente informada e estão entre 

seus pontos de maior polêmica. A controvérsia diz respeito ao modo de realização do vibrato 

instrumental: se deveria ser empregado de maneira mais ou menos contínua, como meio de 

tornar a sonoridade mais interessante35; ou se de maneira intermitente, como um ornamento 

específico, Donington (1992, p. 232). Segundo o autor, independentemente de qual maneira 

                                                           
34 The student must beware of a master (...); who has no clear notion of embouchure, fingering, breathing, and 

tonguing; (...); who does not know how to play a plain air coherently, and to introduce the appoggiaturas, 

pincemens, battemens, flattemens, doublés, and shakes at the proper places; (...). 
35 Ao tratar sobre as possíveis características do vibrato no período barroco, Donington utiliza a expressão ‘in the 

modern way’ (na maneira atual) para descrever o vibrato mais ou menos constate. Como a primeira edição de sua 

obra foi publicada no ano de 1963, é possível supor que este gênero de vibrato estivesse em voga à época.  
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teria sido utilizado, parece não haver dúvidas a respeito de sua existência durante todo o período 

barroco, além de não haver razões para supor tratar-se de uma novidade à época. 

 A comprovação de que o vibrato era um recurso conhecido e utilizado na música barroca 

encontra suporte em autores como Hotteterre (1707) e Quantz (1752). Este último autor, 

menciona o vibrato ao explicar como executar a messa di voce na flauta transversal:   

  

Se você deve manter uma nota longa para um compasso inteiro ou meio [compasso], algo que 

os italianos chamam de messa di voce, você deve primeiro articulá-la suavemente com a língua, 

quase sem sopro; então você começa o pianíssimo, permita que a força do som aumente até o 

meio da nota e, a partir daí, diminua até o final da nota da mesma forma, fazendo um vibrato 

com o dedo no orifício aberto mais próximo.36 (QUANTZ, 1752, p. 165, tradução nossa). 

 

O excerto deixa claro a existência do vibrato, que é feito por intermédio dos dedos 

(designado pelo termo francês flattement), e apresenta sua utilização como ornamento. O sopro 

é maleável, mas não para obtenção do vibrado, e sim, para construção da dinâmica37. A 

indicação do uso de vibrato como ornamento está também presente em Hotteterre (1707): 

 

 
Figura 3: Início do quarto capítulo do tratado de flauta doce, Hotteterre (1707).38 

 

                                                           
36 If you must hold a long note for either a whole or a half bar, which the Italians call ‘messa di voce’, you must 

first tip it gently with the tongue, scarcely exhaling; then you begin pianissimo, allow the strength of the tone to 

swell to the middle of the note, and from there diminish it to the end of the note in the same fashion, making a 

vibrato with the finger on the nearest open hole. 
37 Destacamos que o tratado de Quantz é destinado a flauta transversal, instrumento que acomoda variações na 

pressão de sopro para fins de dinâmica. 
38 No capítulo IX do tratado para flauta transversal, eu expliquei o que são o Flattement e o Battement, bem como 

a maneira de se executar um e outro. É necessário, portanto, ler o trecho do tratado para flauta transversal antes de 

ler o IV capítulo do tratado para flauta doce. (Hotteterre, 1707, p. 41, tradução nossa). 
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Hotteterre explica a maneira de executar o vibrato de dedo na flauta doce e remete o 

leitor para o nono capítulo do tratado de flauta transversal, onde efetivamente detalha o 

mecanismo de execução deste ornamento. No referido trecho, lê-se: 

 

 

 

 
Figura 4a: Início do capítulo 9, final da página 29, do tratado de flauta transversal 

 

 

 
Figura 4b: Sequência do capítulo 9, página 30, do tratado de flauta transversal 

 

Figura 4: Início do nono capítulo do tratado de flauta transversal Hotteterre (1707).39 
 

 

Por intermédio da descrição oferecida por Hotteterre, observa-se que o Flattement é 

executado mediante a utilização dos dedos, que devem cobrir apenas as bordas de furos mais 

graves. Este mecanismo baixa a afinação da nota sobre a qual o ornamento é utilizado. Assim 

como Quantz, Hotteterre não faz menção a variações de sopro para obtenção do vibrato.  

Se, por um lado, não há maiores controvérsias sobre utilização do vibrato como 

ornamento (flattement) no período barroco, por outro lado, o mesmo não ocorre a respeito de 

sua utilização quando obtido por meio do sopro. Segundo Manning (1995, p. 1), o vibrato de 

sopro não era utilizado no período barroco, tendo sido paulatinamente introduzido ao longo do 

século XIX. De acordo com o autor, o tipo de vibrato utilizado naquele período era o vibrato 

de dedo:  

 

                                                           
39 O flattement ou tremblement mineur é feito como um trilo comum, com a diferença de que o dedo deve sempre 

subir ao final, à exceção da nota ré [grave]. Em adição, ele [flattement] é feito nos furos mais distantes e nas bordas 

destes furos. Participa dele [flattement] uma nota mais baixa, ao contrário do tremblement. (Hotteterre, 1707, p. 

29 – 30, tradução nossa). 
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O vibrato de diafragma foi defendido pela maioria dos instrumentistas de sopro do século XX. 

É dito que o diafragma produz uma alternância periódica de compressão e relaxamento da coluna 

de ar que é transferida para o instrumento, produzindo assim o vibrato. Ao mesmo tempo, eles 

[os instrumentistas de sopro] se manifestaram contra as técnicas de laringe ou de garganta como 

técnicas a serem absolutamente evitadas.40 (MANNING, 1995, p. 5, tradução nossa). 

 

  

 Somente no século XX, a ideia de vibrato de sopro teria passado a dominar a prática 

musical, inclusive em detrimento a outras técnicas de vibratos, como o de laringe (garganta).  

 Por seu turno, Heyens (2005, p. 22), afirma que o vibrato de sopro não é 

explicitamente descrito em tratados para flauta dos séculos XVII e XVIII. Ainda assim, chega 

a conclusões diversas às de Manning, uma vez que, segundo a autora, haveriam informações 

que sugerem a utilização deste vibrato desde o século XVI. Heyens cita uma passagem de 

Agricola (1529): “E se uma verdadeira fidelidade você deseja, então aprenda a soprar com 

fôlego trêmolo. Para o canto é muito adornado portanto, quando cortejado por todas as 

flautas41.” 42
 (AGRICOLA, 1529 apud HEYENS, 2005, p. 22, tradução nossa). O argumento 

central é o de que, em sendo o vibrato um recuso sabidamente utilizado no canto e, uma vez 

que os instrumentos deveriam imitá-lo (norma presente em diversos tratados para flauta), por 

consequência, o vibrato na flauta poderia ser realizado também por intermédio do sopro. 

 Atualmente, uma ideia sobre a utilização do vibrato na música antiga que se tornou 

razoavelmente difundida foi a de Mozart (1756). No capítulo XI, o autor faz as seguintes 

considerações:  

 

§ 1 - O vibrato é um ornemento que nasce da própria natureza; bons instrumentistas e cantores 

talentosos podem utilizá-los de forma encantadora em notas longas. A natureza é sua própria 

instrutora. Pois se atacamos uma corda em repouso ou um sino, ouviremos, após o golpe, certa 

onda, ou uma espécie de ondulação (...) nascida da nota. Essa tremulação pós-som é chamada 

vibrato, tremulant [ou tremoleto]. 

§ 3 – Como o vibrato não é simplesmente uma nota, mas sons ondulantes, seria um erro se todas 

as notas fossem tocadas com um vibrato. Há instrumentistas que vibram consistentemente em 

cada nota, como se sofressem de alguma paralisia. O vibrato só deve ser usado onde a própria 

natureza o produziria; vale dizer, como se a nota tocada tivesse o impacto da corda solta. No fim 

de uma peça, ou mesmo ao final de uma passagem que conclua com uma nota longa, essa nota 

final, inevitavelmente – se percutida, por exemplo, por um piano forte – continuaria a soar por 

um tempo considerável. Portanto, uma nota conclusiva ou qualquer outra mais longa pode ser 

decorada com um vibrato. (MOZART, 1756 apud SILVA, 2014, p. 115). 

                                                           
40 Diaphragm vibrato has been advocated by most 20th-century wind players. The diaphragm is said to produce 

a periodic alternating compression and relaxation of the air in the air column and is transferred to the instrument, 

thereby producing vibrato. At the same time they have spoken out against laryngeal or throat techniques as 

absolutely to be avoided. 
41 Agricola se refere a flauta transversal. 
42 And if a true foundation you desire, then learn to pipe with trembling breath. For singing is greatly adorned 

thereby, when paid court by all the pipes. 
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 Destacamos do trecho acima as seguintes ideias a respeito do vibrato: 1) que se trata 

de um ornamento; 2) que se baseia da própria natureza; 3) que deve ser utilizado em notas 

longas; e 4) que não deve ser utilizado em todas as notas. Grosso modo, o tratamento dado ao 

vibrato na prática atual da música antiga engloba, em maior ou menor medida, os quatro 

parâmetros listados acima.  

  

2.3.3 Articulação 

 

A flauta doce é um instrumento de extensão relativamente limitada e pouco flexível a 

variações de dinâmica. Contudo, ao passo que seu mecanismo empobrece a dinâmica, também 

amplia em muito sua resposta à articulação. A finalidade da articulação é, especialmente na 

flauta doce, servir como ferramenta destinada à impressão de uma intenção expressiva. A 

compreensão que o intérprete tem a respeito de um trecho musical, no contexto da obra, é 

indicada pela articulação, e explicitada por intermédio da maneira que as notas são iniciadas, 

unidas e/ou separadas, Aguilar (2008, p. 10). No universo da técnica tradicional, a articulação 

pode ser caracterizada como o principal recurso expressivo da flauta doce. 

O termo ‘articulação’, aplicado à flauta doce, contém um certo nível de ambiguidade. 

Por um lado, relaciona-se a efeitos aplicáveis a notas específicas e/ou a agrupamentos 

(designados como: legato, non-legato, portato, staccato, etc); por outro lado, é também 

utilizado para descrever a mecânica relacionada ao funcionamento dos articuladores. Além 

desta ambiguidade, uma outra é observada quando a ideia de ‘golpe’ de língua é associada à 

sua movimentação, Aguilar (2008, p, 18). Sob o ponto de vista mecânico, o início de uma nota 

se dá por intermédio da liberação da corrente de ar que é contida por este músculo.  

Ainda sob o ponto de vista mecânico, dois aspectos compõe a articulação: as consoantes 

utilizadas para liberação e interrupção do fluxo de ar (que marcam os inícios e os finais das 

notas); e as vogais que, associadas às consoantes, determinam o formato do trato vocal. As 

consoantes utilizadas para efeito de articulação na técnica tradicional são: [t], [d], [r], [l], [k] e 

[g], e podem ser usadas individualmente ou combinadas em grupos de duas (articulações 

duplas) ou três (articulações triplas) 43. 

A articulação na música antiga é um tema bastante amplo e excede o escopo do presente 

trabalho. Por esta razão, limitaremos nossa discussão a três tratados: Ganassi (1535); 

Bismantova (1677); e Hotteterre (1707). Não pretendemos aqui traçar um quadro normativo da 

                                                           
43 Para uma maior compreensão do processo articulatório na flauta doce, recomendamos a leitura de Aguilar 

(2008). 
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utilização das articulações para flauta doce no período compreendido entre o início do século 

XVI e o início do século XVIII. Nossa intenção é colher subsídios que nos permitam 

desenvolver uma reflexão sobre aspectos intrínsecos à técnica da flauta doce que possam ser 

relacionados a este elemento de expressão musical.    

Destacamos dois aspectos que influenciam o resultado sonoro dos fonemas indicados 

para fins de articulação nos tratados históricos: 1) aqueles relativos à matriz fonética do autor, 

e que devem ser estendidos à do intérprete; e 2) os relativos à adequação do resultado sonoro 

da articulação ao efeito expressivo desejado. No que concerne ao primeiro, a possibilidade de 

um estudo fonético da língua no período original à obra permitiria construir-se uma ideia mais 

aproximada a respeito do gênero de articulação descrito pelo autor44. O idioma materno do 

intérprete deve também ser considerado uma vez que é seu referencial para a realização das 

sílabas de articulação. É possível supor que resultados sonoros diversos sejam obtidos por 

intérpretes de diferentes nacionalidades ao traduzirem para seu idioma uma sílaba de articulação 

presente em um tratado histórico ou mesmo em uma obra atual, Aguilar (2008, p. 19). Uma vez 

que o resultado do efeito da articulação deriva da conjugação destes dois elementos, e dada à 

diversidade de nacionalidades dos intérpretes que se dedicam à flauta doce na atualidade, são 

igualmente diversos os resultados expressivos obtidos por meio da articulação. 

No que concerne ao segundo aspecto apontado, verifica-se que uma mesma articulação 

recebe diferentes indicações de uso, que se relacionam ao o momento histórico no qual 

encontram-se inseridas. Ao discutir a associação que Bismantova faz da articulação [de-che] ao 

estilo cantabile, Aguilar (2008), aponta que: 

 

Quando se imagina uma melodia em estilo cantabile, ou cantante, normalmente a sonoridade 

que vem à cabeça é extremamente lírica e ligada, em velocidade não muito rápida, algo que 

facilmente pudesse ser cantado. As articulações propostas por Bismantova para este estilo, 

especialmente de-che, não parecem se adequar à sonoridade idealizada. Ganassi, como vimos, 

considerava a articulação teche "dura e áspera" (crudo & aspro); Dalla Casa a achava "não muito 

agradável à orelha" (1584, introdução ao Libro Primo, apud Castellani e Durante, 1987, p.124); 

Francesco Rognoni dizia ser "de natureza dura e bárbara, e de desgosto ao ouvinte" (1620, p.4-

5, apud Castellani e Durante, 1987, p.134). Como explicar então esta associação feita por 

Bismantova? (AGUILAR, 2008, p. 133). 

 

 

Verificam-se indicações de uso aparentemente opostas para a referida articulação entre 

obras de diferentes épocas. É possível supor que a ideia de ‘estilo cantabile’ tenha sofrido 

                                                           
44 Importante ressaltar que o efeito da articulação muda de acordo com o tipo de flauta. Assim, contribui para a 

busca de uma ideia mais precisa a respeito do resultado da articulação indicada nos tratados históricos, a utilização 

de instrumento também próximo àquele que se saiba utilizado pelo autor.  
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alguma transformação entre os séculos XVI e XVII. Neste caso, deduz-se que, para 

Bismantova, o ideal de ‘estilo cantabile’ está associado a um modo expressivo rico em 

acentuações, provavelmente não lento e suficientemente denso que contribuiria para enriquecer 

a linha melódica original, Cavicchi (1973 apud Aguilar, 2008, p. 135). É necessário ter em 

mente que a voz humana sempre foi referência para a flauta doce ao longo dos períodos 

Renascentista e Barroco, mas de maneiras diversas. Ao longo do período barroco, o interesse 

cultivado pelo gênero de articulação derivado da fala, que era objeto de atenção dos 

compositores de recitativo a partir do final do século XVI, progressivamente, deu lugar à 

valorização da expressividade associada ao bel canto, o que provocou a crescente utilização de 

ligaduras, Aguilar (2008, p. 134). Desta maneira, o entendimento, tanto da mecânica da 

articulação, quanto de sua adequação de uso para fins expressivos, demanda algum nível de 

conhecimento da prática de canto relativa ao período que se deseja estudar. 

 A diferença no tratamento dado a esta questão pelos tratadistas é também observada no 

que concerne às vogais associadas no processo articulatório. Ganassi (1535) associa todas as 

vogais às diversas consoantes que indica para uso na articulação. 

 

Capítulo 7. Modo de praticar os vários efeitos produzidos pelas línguas originais.                                            

Nota como procedo a partir das vogais, para que possas investigar qual sílaba ou letra a natureza 

te dotou para exprimi-las com mais velocidade. Procedendo com esta ordem, colocando-te os 

três movimentos originais e depois, movimento por movimento, estenderei seus vários efeitos 

deles derivados, isto é, do seguinte modo: 

                                                                                                                                                                                        

Teke teke teke teke.       Tere tere tere tere tere.      Lere lere lere lere lere.                                                        

Taka teke tiki toko tuku.       Tara tere tiri toro turu.      Lara lere liri loro luru.                                                          

Daka deke diki doko duku.     Dara dare dari daro daru.                     Kara kare kari karo karu. 

  (GANASSI, apud TETTAMENTI, 2010, p.89). 

 

Há uma certa indiferença, por parte de Ganassi, a respeito da vogal a ser utilizada. O 

autor recomenda para o intérprete a escolha da vogal em função do que naturalmente o permita 

maior agilidade. Bismantova (1677), por seu turno, faz indicações mais específicas. Ao 

descrever a maneira de executar-se notas ligadas, o autor aponta uma mudança de vogal na 

segunda nota de cada para: 
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Figura 5: Trecho das indicações de articulação em Bismantova (1677).45 

 

Aguilar (2008, p. 132) comenta que, neste período, a ligadura se encontrava ainda muito 

vinculada ao modelo de articulação bissilábica. Em Bismantova, a troca de vogais reforça a 

tendência em diferenciar cada nota. A autora acrescenta que: “do ponto de vista fonético, a 

mudança (...) significa um leve abaixamento da língua com decréscimo da pressão do ar, 

favorecendo uma emissão aguda-grave ou forte-fraca (...)”, (AGUILAR, 2008, p. 132). Não 

mais se trata, portanto, de uma escolha de vogais baseada na conveniência do intérprete para 

fins de agilidade. Há uma percepção relativa à mudança de dinâmica obtida por intermédio 

desta ferramenta.  

No que concerne a Hotteterre (1707), as informações relativas à articulação são, sob o 

ponto de vista da mecânica, mais simples que aquelas contidas nos tratados de Ganassi e 

Bismantova. O autor indica, basicamente, duas consoantes: [t] e [r]; e apenas uma vogal: [u]. 

Esta vogal que, foneticamente se assemelha ao [ü] do português brasileiro, é típica do idioma 

francês. O tratado de Hotteterre é dedicado a três instrumentos: a flauta transversal (o traverso 

barroco); a flauta doce; e o oboé. A maioria das informações relativas à performance musical 

está contida na primeira parte a obra, que é dedicada ao traverso e devem ser consideradas na 

prática dos outros dois instrumentos. As partes subsequentes, dedicadas à flauta doce e ao oboé, 

contém as informações que são exclusivas a estes instrumentos. Assim, as instruções sobre a 

articulação (sílabas a serem utilizadas e suas adequações ao texto musical) ainda que presentes 

                                                           
45 As notas conjuntamente ligadas se proferem assim: Para flauta – de; de, a; de, a; de, a; de. Bismantova (1677 

apud Aguilar, 2008, p. 130). 
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apenas no tratado para flauta transversal, devem ser utilizadas na prática da flauta doce e do 

oboé. 

As consoantes se organizam, grosso modo, no par: [tu-ru]. O principal desta articulação 

bissilábica é sua organização em notes inégales (notas desiguais), que são obtidas mediante o 

deslocamento da articulação forte [tu] para a metade fraca do tempo, conforme indicado na 

figura a seguir: 

 

 
Figura 6: Trecho das indicações de articulação em Hotteterre (1707).46 

 

O posicionamento da articulação forte na parte fraca do tempo e, por consequência, a 

presença de uma articulação fraca na parte forte do tempo, provoca um efeito de deslocamento 

que se assemelha a uma acentuação oxítona (sempre direcionada à última sílaba da palavra). 

Este gênero de acentuação está fortemente relacionado ao idioma francês. 

Por fim, reiteramos que, ainda que eventualmente possa haver uma coincidência entre 

as sílabas de articulação indicadas em textos históricos (aqui exemplificados pelos tratados de 

Ganassi, Bismantova e Hotteterre), os efeitos sonoros obtidos pela utilização dos fonemas e 

suas combinações são profundamente influenciados pelos seguintes fatores: a matriz fonética 

                                                           
46 TRATADO. Primeiro Exemplo: compasso em dois tempos – tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, 

tu. Segundo Exemplo: outro compasso em dois tempos – tu, tu, ru, tu, ru, tu, tu, ru, tu, ru, tu, tu, tu, tu. 

(Hotteterre,1707, p. 22, tradução nossa). 
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do autor, bem como a do intérprete; a relação que a articulação guarda com o canto; a concepção 

que diferentes épocas têm sobre o canto; e características estruturais do instrumento em 

períodos históricos distintos e regiões geográficas variadas. 

A breve discussão feita a respeito dos aspectos expressivos selecionados, possibilita 

afirmar que a ideia construída ao longo de boa parte do século XX sobre a técnica tradicional. 

Trata-se, por tanto, de uma abordagem reducionista. O dedilhado do instrumento foi 

circunscrito à dicotomia Barroco/Germânico; a articulação foi dividida entre simples, dupla e, 

por vezes, tripla, nas quais as consoantes indicadas não constituem a integralidade daquelas 

apontadas nos textos históricos; os impactos provocados pelas vogais associadas à articulação 

são frequentemente desconsiderados; bem como ignoram-se as diversas matrizes fonéticas dos 

autores e suas possibilidades de interação com as dos intérpretes. 

 

2.4 AS TÉCNICAS ESTENDIDAS PARA FLAUTA DOCE 

 

Ao longo das últimas décadas, foi corrente o entendimento de que a flauta doce entrou 

em completo desuso no período que se inicia aproximadamente na década de 1750 e se estende 

até o início do Século XX. Compartilham deste entendimento autores como: Linde (1991), 

Vetter (1969) e Hauwe (1984): o primeiro discute o repertório da flauta doce até meados do 

Século XVIII e salta diretamente para o Século XX, Linde (1991, p. 52-128); o segundo afirma 

que “nos anos de 1920, (...) a flauta doce foi redescoberta, após um período de 150 anos de 

esquecimento (...)47”, (VETTER, 1969, p. 7, tradução nossa); e o terceiro, que “a flauta doce 

(...) permaneceu em silêncio por aproximadamente 150 anos, após ter desaparecido por volta 

dos anos de 1750”48, (HAUWE, 1984, p. 6, tradução nossa)49. Independentemente de poder-se 

argumentar sobre a existência ou não da flauta doce neste período, é possível, sim, afirmar que 

houve uma descontinuidade da utilização deste instrumento no universo da performance de alto 

padrão o que teve impactos negativos para a técnica, e acarretou seu lento desenvolvimento ao 

longo do Século XX.  

O lento desenvolvimento técnico da flauta doce, principalmente até a década de 1960, é 

atribuído ainda a dois outros fatores: sua larga utilização por amadores; e sua associação quase 

                                                           
47 When in the 1920’s the recorder was revived, having been forgotten for about 150 years (...). 
48 The recorder (...) remained silente for about 150 years after its disappearance around the 1750’s (...). 
49 Contrariamente à opinião dos autores acima, e conforme apontado na introdução desta tese, estudos recentes 

comprovam a existência da flauta doce no referido período. 
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que exclusiva aos repertórios da música antiga. Ambos estão estreitamente relacionados. Em 

comentário sobre o repertório moderno (pré avant-garde)50, Vetter (1969) afirma que: 

 

O lento crescimento da música contemporânea para flauta doce seguiu, sob o ponto de vista 

técnico, o da música barroca; nenhuma composição do período superou as habilidades técnicas 

ou musicais de músicos amadores. (...) As demandas de fraseado, sonoridade, dinâmicas, 

dedilhado e ritmo assim como aquelas provocadas por outras complexidades de ordem musical 

apenas ocasionalmente superavam (e ainda assim em poucos detalhes) aquelas encontradas nos 

concertos de Telemann para flauta doce”51. (VETTER, 1969, p. 7, tradução nossa).  

 

Na década de 1960, momento no qual surgiram os novos experimentos com a técnica 

da flauta doce, a percepção dos autores envolvidos neste processo era a de que a técnica 

tradicional do instrumento seria, de fato, a principal responsável por suas limitações 

expressivas, bem como por sua estagnação no cenário profissional. Os novos recursos 

efetivamente representaram um rompimento com a tradição na qual o instrumento estava 

inserido naquele momento. Vetter (1969) evidencia o caráter experimental de seu trabalho no 

seguinte comentário:  

 

Ninguém pode afirmar que a maneira de tocar flauta doce apresentada aqui virá, um dia, 

a fazer parte do cotidiano dos flautistas; nós nem mesmo sabemos se a nova aparição 

da flauta doce no cenário musical será de curta duração. Os novos materiais, entretanto, 

quando descobertos, provocam atitudes de experimento e crítica, especialmente porque 

elas se conformam ao estilo musical de nosso tempo e podem contribuir para formá-lo. 

(VETTER, 1969, p. 8, tradução nossa) 52.  

 

Para o autor, a técnica barroca apresenta somente um lado da flauta. Quando os recursos 

estendidos são explorados em profundidade ocorre o surgimento de um novo instrumento. Nele, 

as características do flauto dolce e do flauto acerbo (flauta doce e flauta azeda) podem ser 

naturalmente combinadas ou contrastadas de forma a gerar tensões que outros instrumentos 

raramente são capazes de executar. Vetter (1969, p. 71) descreve os inúmeros níveis de 

                                                           
50 O’Kelly (1990, p. 50), utiliza o termo avant-garde apenas para o repertório composto entre as décadas de 1960 

e 1970 e que foram os primeiros a fazerem uso das inovações técnicas. 
51  The slowly growing contemporary recorder music followed, technically, the baroque music; none of the works 

surpassed the technical abilities of amateur musicians. (…) Demands on phrasing, tone production, dynamics, 

fingerings and rhythm as well as those caused by musical complexities surpassed only occasionally and in small 

details those of the recorder concertos by Telemann. 
52 Nobody knows whether playing on the recorder in the manner propagated here will be a matter of course for 

players one day; we even do not know whether the new appearance of the recorder in music will only be of short 

duration. The new material, however, once discovered, provokes experiments and critical attitudes, especially as 

it conforms to the musical style of our time and could be helpful in forming it. 
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dinâmicas da flauta doce e afirma que algumas das possibilidades sonoras do instrumento 

(underblow, harmonics, chords e white noise) possuem afinidade com a música eletroacústica.  

É preciso destacar que o fenômeno das TE não é exclusivo ao século XX, ou a qualquer 

época em específico. Em períodos variados, observou-se o surgimento de possibilidades 

instrumentais que caracterizaram rompimentos ao padrão técnico de seu contexto. Trata-se, 

portanto de um fenômeno não exclusivo da música contemporânea, mas sim observável ao 

longo da história. Sob essa perspectiva, verificam-se diversos momentos de rompimento. A 

descoberta de um novo efeito, ou a adequação de uma mecânica já conhecida a novo contexto 

expressivo, pode caracterizar uma TE. Com o tempo as TE podem ser assimiladas à prática 

corrente e perder seu caráter inovador, passando a categoria de técnica tradicional. Ganassi 

(1535) comenta a descoberta de sete novas notas da seguinte maneira:  

 

Sabe meu digníssimo leitor que por muitos anos experimentei o modo de tocar e tendo-me 

deleitado ao ver e praticar com todos os primeiros tocadores que existiram em meu tempo, jamais 

encontrei homem digno em tal arte que exercitasse além das notas [voce] comuns. Ainda que 

pudessem ter adicionado uma ou duas notas [voce] a mais, tendo eu examinado tal modo, 

encontrei o que os outros não souberam. Não que eles ignorassem tal caminho, mas o deixaram 

por fadiga. Isto é, [encontrei] sete notas [voce] a mais do que o comum, das quais te darei todo 

conhecimento. GANASSI (1535 apud TETTAMANTI, 2010, p. 84). 
 

À época que Ganassi escreveu seu tratado, a extensão utilizada na flauta doce era de 

aproximadamente uma oitava e uma sexta maior. O acréscimo de sete notas ao instrumento foi 

algo de fato novo, representou uma transformação em suas possibilidades expressivas e pode 

ser caracterizado como uma técnica estendida.  

No que concerne ao fenômeno das TE para flauta doce que ocorreu no século XX, o 

primeiro rompimento com a técnica do instrumento deu-se mediante a descoberta de dedilhados 

diversos para uma mesma nota. Por este intermédio, constatou-se que seria possível explorar-

se níveis de dinâmica variados. O passo seguinte veio com a descoberta de que alguns 

dedilhados geravam mais de um som ao mesmo tempo, os chamados multifônicos. A partir 

desse ponto, os experimentos em novas formas de articulação, vibrato, etc. foram uma 

consequência natural. Os novos recursos técnicos geraram a demanda por novos métodos de 

notação que estiveram presentes na música para flauta doce a partir da década de 1960, O’Kelly 

(1995, p. 156).  

Para além das inúmeras questões relacionadas aos dedilhados não convencionais, fazem 

parte do universo das TE efeitos resultantes dos novos tratamentos dados à articulação, ao 

sopro, e mesmo àqueles provocados por modificações realizadas no instrumento. A partir da 

década de 1960, o repertório para flauta doce passou a fazer uso de glissandos, micro-intervalos, 
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vibratos dos mais diversos gêneros, multifônicos, harmônicos, humming, frulatos, sons de vento 

etc.  

 

2.5 TÉCNICA ESTENDIDA E EXPRESSIVIDADE NA PERFORMANCE 

CONTEMPORÂNEA DA FLAUTA DOCE 

 

As TE influenciaram tanto a produção musical para flauta doce quanto o aprimoramento 

dos recursos expressivos do instrumento. Segundo Hauwe (1984), elas provavelmente não eram 

conhecidas nos períodos Renascentista e Barroco, não sendo claro qual a extensão do impacto 

que sua descoberta terá na maneira de tocar e interpretar a música antiga, mas não há dúvidas 

de que os novos desenvolvimentos se farão sentir de alguma forma, Hauwe (1984, p. 6). 

Concordamos em parte com o a afirmação de que essas técnicas não eram conhecidas nos 

períodos Renascentista e Barroco. O fato de algumas mecânicas associadas às TE já terem sido 

descritas em tratados históricos faz com que algumas delas guardem relação parcial com a 

técnica tradicional. Não é possível afirmar que se trate de uma mesma técnica, uma vez que o 

aspecto mecânico é apenas um dos componentes responsáveis por sua caracterização. Assim, é 

indispensável levar em consideração o contexto no qual uma dada mecânica encontra-se 

inserida.  

O presente item é estruturado de maneira semelhante ao item 2.3. Para fins de 

paralelismo, discorreremos sobre os mesmos aspectos elencados anteriormente, a saber: 

dedilhado, vibrato e articulação. Nosso objeto não é o de elaborar um quadro descritivo dos 

diversos recursos sonoros que constituem as TE, mas discutir os aspectos de expressão musical 

a elas relacionadas. Serão mostrados excertos dos textos históricos que contenham descrições 

de princípios mecânicos comuns a algumas das TE. Procuraremos explicitar para qual 

finalidade expressiva eram utilizados no seu contexto de origem; bem como sua(s) 

possibilidade(s) de aplicação nas TE, de forma a esclarecer de que maneira se dão algumas das 

associações entre a técnica tradicional e as TE. Mesmo diante da possibilidade de identificar a 

existência de princípios mecânicos comuns, a perspectiva aqui apresentada será aquela presente 

na tratadística moderna para flauta doce. Assim, serão discutidos os recursos sonoros 

desenvolvidos para a flauta doce a partir do advento das TE e os impactos que tiveram como 

meios expressivos para o instrumento. 
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2.5.1  Dedilhado  

 

Ao contrário do observado nas tabelas de dedilhado presentes em tratados históricos, 

nas TE, faz-se uso extenso de dedilhados não convencionais. Esta aspecto da técnica se reveste 

de especial importância uma vez que, e conforme posto anteriormente, por seu intermédio deu-

se o primeiro rompimento com a técnica tradicional. 

A obtenção de variações de dinâmica por meio da digitação se dá pela modificação de 

um dedilhado convencional por outro que altere sua afinação, sem, contudo, gerar a percepção 

de tratar-se de uma nota diferente. Uma vez que este novo dedilhado modifica a altura da nota, 

é necessário ajustar-se a pressão de sopro para que a afinação seja corrigida. Caso o novo 

dedilhado baixe a altura da nota, o ajuste deve se dar pela elevação da pressão de sopro, o que 

resultará em uma dinâmica de maior intensidade (forte). Caso o ajuste demande uma diminuição 

da pressão do sopro, o resultado obtido será a de uma dinâmica de menor intensidade (piano).  

No século XX, entre as primeiras tabelas de digitação da flauta doce que apresentam 

sugestões de dedilhados alternativos para uma mesma nota está a tabela contida em Giesbert 

(1937, p. 81): 

 

 
Figura 7: Tabela de dedilhados contida no método de Franz J. Gisbert. 

 

Importante observar que, à época da publicação da obra de Gisbert (década de 1930), o 

pensamento a respeito dos dedilhados alternativos como meio de variação de dinâmica não era 

ainda evidente. Na década de 1950, Roland-Jones (1958) apresentou maneiras de utilizá-los que 
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representaram, se comparadas a Gisbert, uma elaboração das possibilidades deste recurso. 

Rowland-Jones não se baseia no princípio de um dedilhado padrão fixo para a flauta doce, o 

qual designa pelo termo ‘normal fingering’.  O autor trabalha com a ideia de variadas 

possibilidades a serem escolhidas em função da passagem a ser tocada ou da dinâmica e timbre 

desejados. Há uma certa aleatoriedade nas recomendações de uso. Ora os recomenda para 

ornamentos (trilos e mordentes), ora para fins de dinâmica, ora para facilitação de passagens: 

“De um modo geral, a proximidade entre o sol e fá sustenido exige um lá aberto, enquanto as 

notas mais altas e a oitava inferior sugerem o uso do dedilhado convencional para a nota lá, 

(...)”53, (ROWLAND-JONES, 1958, p. 5, tradução nossa). E ainda: 

 

A nota sol pode ser produzida pelo dedilhado alternativo 0123 4567. A qualidade do tom desta 

nota é um pouco abafada e, com uma articulação diferente, este dedilhado também pode produzir 

a nota ré: é útil, portanto, apenas na música rápida, e deve ser usado com cautela. Seu valor está 

no mordente A'-G'-A-,(...)54. (ROWLAND-JONES, 1958, p. 3). 

 

Além do aspecto da dinâmica, ao utilizar o adjetivo ‘abafada’ para descrever a qualidade 

do som, o autor se remete à questão do timbre. Isso evidencia a consideração de um novo 

elemento expressivo à sonoridade resultante de um dedilhado não convencional. Para além da 

dinâmica, os novos dedilhados têm o potencial de alterar também o timbre do instrumento. A 

este respeito, Hauwe (1992) afirma que: 

 

No passado, os dedilhados alternativos eram utilizados principalmente para a conveniência do 

flautistas. Trilos fisicamente estranhos (...), trilos em torno de mudanças de registro (...) foram, 

e ainda são, muito auxiliados por dedilhados alternativos. Mas variações da dinâmica e da cor 

do som também podem ser importantes motivos para usá-los.55 (HAUWE, 1992, p. 21, tradução 

nossa). 

 

 

Hauwe corrobora a falta de critério no emprego dado aos dedilhados alternativos em 

épocas passadas. Mas importa ressaltar que o trabalho de Rowland-Jones, ainda que careça de 

sistematização mais consistente, serviu de base para estudos futuros. 

                                                           
53 Generally speaking the proximity of G’s and F’ sharps calls for na open A’ while higher notes and lower octave 

notes suggest the normal fingering for A’, (...). 
54 The note G’ may be produced by the thumbed alternative 0123 4567. The tone-quality of this note is somewhat 

stifled, and, with different tonguing, the fingering can also produce D’: it is only useful in rapid music, therefore, 

and has to be used with caution. Its value is in the mordente A’-G’-A-, (...). 
55 In the past alternative fingers were used mainly for the convenience of the player. Physically awkward trills (...), 

and trills around changes of register (...), and others were, and still are, very much helped by alternative 

fingerings. But to vary dynamics and collor can also be important reasons for using them. 
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Uma sistematização inovadora de dedilhados não convencionais foi apresentada por 

Vetter (1969). As tabelas organizadas pelo autor agrupam os referidos dedilhados em função 

de efeitos específicos: ‘alturas convencionais de registro aberto’; ‘harmônicos de registro 

aberto’, ‘acordes de registro aberto’, ‘harmônicos de registro fechado’, ‘sons brancos de registro 

fechado’, ‘acordes de registro fechado’, ‘harmônicos de registro coberto’, etc. Vetter (1969, p. 

13-51). O conjunto de tabelas organizadas por Vetter, aponta para uma sensível transformação 

do pensamento que norteia o uso dos dedilhados da flauta doce. Observe-se que, na figura 

acima, o autor lista 14 possibilidades de digitação da nota Ré² e 30 para o Mi², ambas as notas 

destacadas em vermelho. 
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Figura 8: Michael Vetter tabela de dedilhados para sons convencionais. 

 

A relevância inicialmente posta na existência de dedilhados variados para uma mesma 

nota (a serem utilizados de acordo com a conveniência do intérprete), deslocar-se para a 

utilização do dedilhado como meio de obtenção de efeitos sonoros específicos. Se, por um lado, 
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seria incorreto afirmar que a prática do instrumento na atualidade abandonou a utilização das 

digitações convencionais; por outro lado, é possível constatar a mudança do paradigma, que se 

evidencia na associação de múltiplos dedilhados para uma só nota; em dedilhados para notas 

múltiplas (multifônicos), para harmônicos, etc. Esta ideia dá suporte também à execução dos 

glissandos, recurso que abre espaço para utilização de dedilhados não determinados56. 

No que concerne ao glissando, trata-se de um recurso documentadamente presente na 

técnica da flauta doce desde o século XVI. Ganassi (1535) o descreve da seguinte forma: “Nota 

que podes fazer cada nota suave deste modo: descobrindo um pouco o furo e dando-lhe bem 

pouco sopro, se bem não coloco [isso] em todos os furos.” (GANASSI apud TETTAMANTI, 

20, p.115). É interessante notar que o autor não apenas estabelece a variação do dedilhado para 

a obtenção de dinâmicas, quanto aponta a necessidade de se fazer ajustes na pressão do sopro 

de maneira a corrigir a afinação. Esta mecânica é amplamente utilizada no contexto das TE e 

descrita por Vetter (1969) da seguinte forma: 

 

Em dedilhados variados [de uma mesma nota], a afinação sofre considerável desvio da altura 

padrão, no sistema de afinação igual: esses dedilhados estarão desafinados se tocados com 

intensidade normal do sopro. As notas podem ser ajustadas à afinação correta pela variação da 

pressão do sopro. O resultado deste método é o de que essas notas estarão corretas, sob o ponto 

de vista da afinação, mas alteradas sob o ponto de vista da dinâmica; assim, elas servem para 

expandir o âmbito de dinâmica das notas às quais concernem.57  (VETTER, 1969, p. 11, tradução 

nossa). 

 

Os autores se reportam a uma mesma mecânica, mas importa destacar que é utlizada em 

contextos distintos : aquele empregado por Ganassi se dá para imitação do canto, que era uma 

demanda de sua época; ao passo que Vetter o desenvolve como um recurso a priori 

instrumental.    

 

2.5.2 Vibrato 

 

No século XX, diferentemente do que se verifica na música antiga, o vibrato não mais 

é abordado unicamente como ornamento. Autores como Vetter (1969) e Hauwe (1987) o tratam 

como parte integrante do som. Segundo Vetter (1969), o correto funcionamento do diafragma 

e de uma atividade respiratória natural resultam em um vibrato, sem o qual o som não teria vida 

                                                           
56 Os dedilhados não determinados resultam da mecânica utilizada para obtenção do glissando. 
57 In many fingerings the notes often deviate considerably from the established pitch of the equally tempered 

system: they are out of tune if blown with the normal intensity. These notes can be adjusted to the true pitch by 

varying the breath-pressure. The result of this method is that these notes are true in pitch but abnormal 

dynamically; and so they serve to extend the complete dynamic range of the notes concerned. 
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nem qualidade. O autor afirma que este vibrato não pode nem deve ser controlado e que se trata 

apenas de um reflexo da respiração natural. Em adição a este primeiro, o autor lista quatro 

outras possibilidades de vibrato: 1) ‘vibrato natural de garganta’58, também chamado de ‘vibrato 

de curta amplitude’59 (Vetter alerta sobre o perigo de excessivo tensionamento da garganta); 2) 

‘vibrato forçado de garganta’60; 3) ‘vibrato de dedo’61 ou ‘vibrato de onda livre’62; e 4) ‘vibrato 

de língua’63 (segundo o autor, essa técnica talvez seja mais eficiente para alteração da altura 

que para a separação de notas). Vetter recomenda que, no caso de um vibrato controlado ser 

necessário, o intérprete deve considerar, de acordo com suas características individuais, qual 

das quatro possibilidades descritas deveria ser empregada, Vetter (1969, p. 67-68). Fica claro 

que o autor faz uma distinção entre um tipo vibrato que seria parte integrante do som e não 

passível de controle; e outro a ser utilizado em acréscimo ao primeiro e passível de controle. 

Aquele dito natural está mais vinculado a uma concepção de sonoridade que a uma 

consequência da utilização racional da musculatura respiratória. 

A presença de um vibrato constante não é defendida por Hauwe (1987), mas o autor 

atribui a ele um potencial expressivo talvez superior àqueles obtidos por intermédio da 

articulação e do dedilhado. Ao vibrato, está associada a veiculação da sonoridade pessoal do 

intérprete, que não deve ser limitada pelo instrumento utilizado, Hauwe (1987, p. 60). 

Contrariamente a Vetter (1969), Hauwe (1987) afirma que musculatura respiratória é capaz não 

apenas de produzir o vibrato, quanto de controla-lo, ainda que de maneira não tão refinada. 

Segundo este autor, nuances finas só podem ser impressas ao vibrato quando produzidas o mais 

proximamente possível ao local onde o som é preparado, o que se dá na região da laringe64, 

Hauwe (1987, p. 62).  

A utilização da laringe para controle do vibrato envolve um movimento de estreitamento 

e expansão a ser obtido com o ponto mais anterior da língua. Hauwe (1987, p. 64) descreve este 

movimento através do emprego de um [h] aspirado, para o estreitamento, seguido da vogal [e], 

para expansão da laringe. O estreitamento gera o aumento da velocidade do ar e consequente 

incremento na dinâmica; e a expansão provoca a diminuição da velocidade do ar e o 

                                                           
58 Natural throat vibrato. 
59 Short-wave vibrato. 
60 Forced throat-vibrato. 
61 Finger vibrato. 
62 Free-wave vibrato. 
63 Tongue vibrato. 
64 O autor descreve também o vibrato de dedo, cuja natureza se assemelha àquelas descritas por Hotteterre (1707). 
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consequente decréscimo da dinâmica. É necessário pontuar que a execução desta mecânica 

envolve significativa quantidade de tensão na garganta e demanda cuidados ao ser aplicada.65 

Além dos vibratos gerados pela musculatura respiratória e pela laringe, Hauwe (1992, 

p. 38-40) discorre sobre outros quatro tipos: o vibrato de labium66 (realizado ao cobrir-se a 

região do labium ou bisel); o Lip vibrato67 (obtido pela movimentação nervosa dos 

antebraços)68; vibrato de tubo69 (feito mediante a introdução de um bastão no tubo do 

instrumento)70; vibrato de palma71 (no qual a cabeça da flauta é separada do restante do corpo 

e utiliza-se a palma da mão para cobrir a região de encaixe do instrumento). A cada um dos 

vibratos descritos estão associadas ondas de características distintas. O vibrato de sopro tende 

a ser lendo e de amplitude reduzida; o de dedo e laringe propiciam controle de velocidade e 

amplitude, ainda que o primeiro comporte maior flexibilidade na pressão do ar; o de labium 

proporciona uma onda de grande amplitude72 com elevado controle de velocidade73 (estas 

características se estendem ao vibrato de palma).  

Por fim, salientemos que o vibrato pode ser utilizado em associação a outros elementos 

expressivos, à exemplo da dinâmica. Ainda que a percepção desta esteja condicionada à 

intensidade da nota sobre a qual o vibrato é empregado, é possível transmitir ao ouvinte uma 

sensação de diminuendo por intermédio da redução da amplitude e/ou da velocidade da onda, 

ao passo que o aumento desses fatores causaria sensação oposta, de crescendo, Hauwe (1987, 

p. 71). Devido ao mecanismo de produção sonora da flauta, o aumento da amplitude da onda 

requer o incremento na intensidade do sopro que chega ao instrumento. Por esta razão, não se 

trata apenas de uma impressão de alteração do volume sonoro, mas o efeito combinado entre 

amplitude e velocidade do vibrato contribue para o reforço da percepção de dinâmica. 

 

 

 

                                                           
65 A utilização deste mecanismo se dá mais facilmente para indivíduos cuja lingua materna contém fonemas 

guturais, à exemplo do holandês. 
66 Labium vibrato. 
67 Em algumas peças contemporâneas, o termo ‘Lip vibrato’ é utilizado no emprego do vibrato de labium. 
68 Este vibrato é descrito por Hotteterre (1707, p. 41) como o único possível para o fá1 da flauta contralto, nota na 

qual todos os dedos são utilizados no fechamento dos furos, não havendo possibilidade de realização de flattement. 
69 Bore vibrato. 
70 Uma variante deste vibrato se dá pela introdução de um dedo a cabeça do instrumento.  
71 Palm vibrato. 
72 Devido a sua grande amplitude, possibilita também a realização de glissandos. Os efeitos de vibrato e glissando 

podem ser combinados mediante a utilização um gesto contínuo maior na cobertura do bisel para a realização 

deste; e um movimento de oscilação de pequena amplitude para a realização daquele.  
73 Este vibrato não é aplicável a toda extensão do instrumento uma vez que uma das mãos (normalmente a direita) 

não pode ser utilizada para fechamento dos furos. 
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2.5.3 Articulação 

 

As TE ampliaram não apenas as possibilidades de efeitos relacionados às consoantes, 

mas trouxeram uma reflexão consistente sobre a utilização do trato vocal para fins de 

sonoridade. A leitura da tratadística moderna para flauta doce revela abordagens detalhadas 

sobre as mecânicas associadas ao processo de articulação, que podem ser aplicadas à técnica 

tradicional. A opção por incluí-lo nesta seção deu-se porque sua sistematização foi feita nas 

últimas décadas e está inserida no contexto das TE. 

Dentre os mecanismos utilizados na busca por uma melhor sonoridade, observa-se 

frequentemente que flautistas doces recorrem a um exagerado aumento da cavidade oral, e 

consequente rebaixamento da mandíbula inferior. É verdade que este recurso impacta o som do 

instrumento, mas não devido ao tamanho da cavidade oral, e sim à alteração que provoca na 

velocidade do ar, Hauwe (1994, p. 51). A ideia de obter-se uma sonoridade supostamente 

‘redonda’ por meio deste recurso posiciona a língua a grande distância do ponto de oclusão das 

consoantes utilizadas para a articulação, o que normalmente prejudica sua movimentação. Neste 

contexto, a velocidade do fluxo de ar, e não a criação de um maior espaço na boca, é o aspecto 

que efetivamente influencia a sonoridade.  

A pressão do fluxo de ar é gerada pelos músculos diafragmático, intercostais e 

abdominais, mas o controle de sua velocidade pode ser exercido por outros mecanismos. A 

laringe, a língua, a cavidade oral, as bochechas e os lábios podem influir tanto na quantidade, 

quanto na velocidade do ar que chega ao instrumento, sendo capazes de impactar a sonoridade 

e a dinâmica da flauta doce. Destacam-se três possibilidades de relação entre os agentes citados: 

a primeira entre a laringe e a cavidade oral; a segunda entre as bochechas e os lábios; e a terceira 

entre a posição da língua e a pressão de ar, Hauwe (1987, p. 61). Cada um deles pode exercer 

algum nível de alteração sobre a corrente de ar e, por consequência, influência sobre a afinação 

e o volume.  

 As características de algumas sonoridades resultantes da relação entre a laringe e a 

cavidade oral são comentadas por Hauwe (1987). O autor elenca três possibilidades: 1) o 

rebaixamento e relaxamento da laringe em conexão com a cavidade bucal um pouco mais ampla 

(proporcionada por um leve rebaixamento do maxilar), resulta em uma corrente de ar mais lenta 

o que proporciona uma sonoridade suave; 2) a redução do tamanho da cavidade bucal, ou o 

estreitamento da laringe, resultam na aceleração da corrente de ar o que provoca um som mais 

esguio e rápido; e 3) o estreitamento da laringe e da cavidade bucal, combinadas com um 

‘fransimento’ dos lábios resulta em uma corrente de ar bastante rápida capaz de provocar a 
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elevação da afinação, Hauwe (1987, p. 61). Importante destacar que as sonoridades descritas 

acima devem servir como referências e não resultados absolutos. Os articuladores utilizados, 

bem como a interação entre eles, são flexíveis. Por consequência, as possibilidades de matizes 

sonoras a serem obtidas são as mais variadas. 

No que concerne à relação entre a posição dos lábios e bochechas, trata-se de uma 

mecânica capaz de modificar fortemente a velocidade do ar. Segundo Hauwe (1987), a 

velocidade do fluxo de ar será dramaticamente reduzida caso não seja soprado diretamente no 

instrumento, mas mantido nas bochechas74, o que gera a necessidade de que uma grande 

quantidade de ar seja fornecida (de modo a compensar a baixa velocidade do sopro) para que a 

afinação permaneça estável. Uma alternativa ao desvio pelas bochechas seria soprar o ar através 

do teto da cavidade bucal, sobre a ponta da língua, e contra a parte traseira do lábio superior (o 

que forma uma espécie de bolsa entre o lábio e os dentes frontais superiores). Esta região (a 

parte traseira do lábio superior), por sua vez, pode ficar relaxada de fato, (Hauwe, 1987, p. 67). 

O posicionamento da lingua também diverge entre um e outro desvio: no que se dá pelo lábio 

superior, a língua se eleva e se aproxima do ponto de articulação de consoantes como [t], [d] e 

[r]; e naquele ocasionado pelas bochechas, a língua se rebaixa, distanciando-se dos referidos 

pontos de articulação. O desvio pelo lábio superior provoca uma desaceleração de menor 

intensidade que a das bochechas. À parte o cuidado que se deve ter com a posição da língua, 

tratam-se de um recursos que devem ser explorados uma vez que possibilitam um certo nível 

de flexibilidade do sopro sem prejuizo para a afinação. 

A influência da língua sobre a velocidade do ar se dá mediante a alteração de sua altura: 

quanto mais elevada estiver a parte anterior da língua, mais rápido será o fluxo de ar resultante, 

o que acarreta em um afinação mais alta. Para permanecer afinado, é necessário diminuir a 

quantidade de ar destinada ao instrumento, Hauwe (1987, p. 63). No contexto das TE, este é 

um dos mecanismo empregados para obtenção de vibrato. Importa destacar, conforme visto no 

item 2.3.3 deste capítulo, que a utilização da língua para fins de dinâmica remontam ao Século 

XVII, quando Bismantova (1677) recomenda a mudança de vogal (de [e] para [a]) como forma 

de obtenção de diminuendos a cada duas notas dentro de uma sequência de notas ligadas. Trata-

se da aplicação de mecânicas semelhantes para obtenção de elementos de expressão musical 

distintos: na música antiga, para efeito de articulação; e na música contemporânea, para efeito 

de vibrato. 

                                                           
74 O autor alerta que esta ação provoca um movimento descendente da língua quase automático. Tal movimento, 

por sua vez, impediria que a língua funcione corretamente. 
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Por fim, dentre as mecânicas relacionadas às TE que se encontram descritas em tratados 

históricos, destacamos o humming, descrito por Mersenne (1636): 

 

 
Figura 9: Trecho do tratado de Mersenne (1636) que descreve o humming.75 

 

À época de Mersenne, o relacionava-se à prática de instrumentos como a viola da gamba 

e o alaúde, o hábito de cantar e tocar ao mesmo tempo. Nossa suspeita é que o efeito descrito 

não seja exatamente algo destinado a uma prática inovadora do instrumento, mas esteja citado 

apenas com o intuído estender à flauta doce a possibilidade (cantar e tocar ao mesmo tempo) 

presente na prática de outros instrumentos. No contexto das TE, esse recurso é amplamente 

utilizado pelos compositores que, em algumas obras, destinam partes individuais para o canto 

e a flauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Mas é  necessário perceber que pode fazer uma aria, ou uma música na flauta doce, e, ao mesmo tempo, cantar 

a linha de biaxo, sem todavia articular as palavras, pois o vento que sai da boca cantando é capaz de formar a 

flauta, de sorte que apenas um homem pode fazer um dueto. Mersenne (1636, p. 239, tradução nossa). 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

APLICAÇÕES DE TÉCNICA ESTENDIDA COMO RECURSO EXPRESSIVO NA 

FLAUTA DOCE 
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No presente capítulo, são investigadas as possibilidades de aplicação das TE à expressão 

musical. A reflexão proposta é estruturada por meio dos elementos discutidos no capítulo 

anterior: dinâmica, timbre, vibrato e articulação, de maneira a apontar o mecanismo técnico por 

meio do qual possa ser obtida a expressão musical buscada. Como forma de subsidiar a 

discussão, são utilizados excertos das seguintes obras: Fantasia I, em dó maior (1733) de Georg 

Philipp Telemann (1681 - 1767); Fragmente (1968) de Makoto Shinohara (1931-); Meditation 

(1975) de Ryohei Hirose (1930 - 2008); e Black Intention (1975) de Maki Ishii (1936 -). 

Faz-se necessário esclarecer que não nos dedicaremos a explicar a maneira de obtenção 

de efeitos específicos das TE. A abordagem empregada tem como ponto de partida o elemento 

expressivo solicitado pelo compositor, e a subsequente identificação de estratégias técnicas para 

sua obtenção. Esse foi o aspecto norteador para seleção do repertório. Os excertos das obras 

que ilustram o presente capítulo expõem demandas expressivas complexas. Conforme será visto 

a diante, as demandas expressivas apresentadas frequentemente não são acompanhadas pela 

indicação das mecânicas a serem utilizadas, cabendo ao intérprete suas escolhas e formas de 

execução. Além disso, as peças foram escolhidas em função de sua importância para a literatura 

do instrumento; de sua representatividade no período em que foram escritas; e de sua alta 

demanda técnica e expressiva. 

A Fantasia I de G. Ph. Telemann foi selecionada por apresentar dinâmicas claramente 

explicitadas em seu facsimile. Tal fato exclui a discussão sobre a eventual inadequação 

estilística deste recurso expressivo, o que nos afastaria do objetivo da presente pesquisa. 

Fragmente possibilita explorar-se dedilhados não convencionais para obtenção de glissandos, 

bem como uma reflexão sobre dinâmicas associadas a recursos específicos das TE. Meditation 

traz consigo a possibilidade de explorar-se dedilhados alternativos para realização de um 

diversificado espectro de dinâmicas. Por fim, em Black Intention, encontra-se uma das 

discussões mais interessantes sobre a realização de vibratos em partes de humming presente no 

repertório contemporâneo da flauta doce.  

A busca pela identificação dos elementos expressivos de uma obra deve considerar, 

quando houver, as orientações dadas pelo compositor. Na música antiga, tais orientações são 

normalmente vagas, à exemplo da articulação, que figura entre os principais elementos 

expressivos dos séculos XVI, XVII e XVIII, mas raramente encontra-se notada em edições de 

época. O oposto ocorre na música contemporânea, onde os compositores elaboram extensas 
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bulas nas quais especificam os efeitos sonoros presentes na obra e, frequentemente, a maneira 

a serem obtidos; além de indicações de andamento e caráter.  

No repertório antigo da flauta doce, antes de considerar-se a aplicação das TE na 

construção de sua expressividade, é necessário investigar-se a técnica instrumental que, sob o 

ponto de vista histórico, relaciona-se à obra. Conforme argumentado no segundo capítulo desta 

tese, a técnica tradicional apresenta um nível de refinamento muito superior àquele difundido 

pela técnica convencional sendo capaz de oferecer ao intérprete recursos eficientes destinados 

à sua execução. Ainda assim, uma vez observado o contexto no qual a obra está inserida e 

identificado o elemento expressivo que se deseja enfatizar, algumas mecânicas das TE podem 

ser utilizadas. Importante destacar que nem todas são apropriadas para a execução do repertório 

antigo, sendo mais eficazes aquelas utilizadas para obtenção de dinâmicas.  

Destacamos que o objeto de estudo desta tese é demonstrar a utilização das TE como 

meio de veiculação da expressão musical. Para efeito de delimitação, os elementos de expressão 

musical presentemente discutidos são apenas aqueles que comportam a utilização de recursos 

oriundos das TE em sua execução. Assim, ainda que nos períodos Renascentista e Barroco a 

articulação seja talvez o principal veículo de expressividade na flauta doce, a abordagem do 

repertório antigo aqui apresentada não incluirá este aspecto por entender-se que a ele devem 

estar associados os recursos da técnica tradicional. O mesmo se aplica à utilização do vibrato 

na música antiga que, conforme argumentado anteriormente, é um ornamento cuja obtenção 

pode se dar de maneiras variadas de acordo com o período ao qual pertença a obra. Em nosso 

entendimento, a aplicação no repertório antigo de articulações e vibrados oriundos das TE tem 

o potencial de retirá-lo de seu contexto, o que promoveria uma descaracterização dos elementos 

expressivos da obra ao invés que potencializá-los.  

No século XX, o aprofundamento e a diversificação das possibilidades expressivas da 

flauta doce, notadamente aquelas sujeitas à manipulação técnica, tornaram mais complexas as 

interações entre timbre, dinâmica, afinação, vibrato e articulação. Em alguns casos, a utilização 

de um recurso terá consequências sobre outro, à exemplo do já citado impacto que a mudança 

de dedilhado para fins de dinâmica tem no timbre. Em outros casos, é explorada a 

independência entre mecânicas que, frequentemente, são sobrepostas e resultam no somatório 

de seus efeitos, à exemplo de frulatos sobre multifônicos; de glissandos sobre vibratos; ou ainda 

da utilização, em partes de humming, de vibrato apenas sobre uma das linhas (da voz ou da 

flauta). Tal fato representou uma dificuldade na estruturação da análise do presente capítulo. 

Por esta razão, optou-se pela não separação entre tópicos (dedilhado, vibrato e articulação) 

empregada no capítulo anterior, mas na discussão dos mecanismos técnicos aplicáveis à 
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veiculação da expressão musical buscada em cada uma das peças do repertório selecionado76.

  

3.1 FANTASIA I - GEORG PHILIPP TELEMANN (1681 - 1767)  

 

A Fantasia I, em do maior, faz parte de um grupo de 12 Fantasias para flauta solo 

dedicadas, originalmente, para flauta transversal. Esse conjunto de obras tornou-se parte do 

repertório da flauta doce devido à convenção barroca de transpor-se, em uma terça menor 

ascendente, as composições para flauta transversal, adequando-as à extensão da flauta doce. 

Escritas em 1733, as fantasias são um testemunho da habilidade de Georg Philipp Telemann 

(1681 – 1767) em compor nos diversos estilos e formas do barroco, o les goûts réunis77.  Sob o 

ponto de vista interpretativo, o facsimile da Fantasia I contém as indicações de andamento e 

algumas informações a respeito de ornamentos, articulações e dinâmicas. Importa ressaltar o 

fato de que, ainda que poucas, não era uma prática comum dos compositores barrocos as 

indicações dos aspectos acima listados, cabendo ao intérprete a escolha das articulações, a 

colocação de ornamentos, bem como o tratamento das dinâmicas. Para execução da obra, faz-

se necessário o acréscimo de articulações, dinâmicas e ornamentos àqueles escritos na partitura. 

Antes de significarem fatores limitantes às opções expressivas do intérprete, as informações 

fornecidas pelo compositor podem servir como indicativo de padrões a serem adotados.  

No que concerne à dinâmica, encontram-se indicações de forte (f) e piano (p) nos 

compassos 27, 28, 30 e 31. O efeito solicitado pelo compositor abre para o intérprete a 

possibilidade do uso das TE, e pode ser obtido mediante a utilização de dedilhados alternativos, 

principalmente se aplicados aos trechos de piano.  

 

 
Exemplo 1: G. Ph. Telemann, Fantasia I, primeiro movimento (Vivace) - dinâmicas solicitadas pelo compositor 

entre os compassos 27 e 32. 

 

                                                           
76 Para efeito de melhor ilustração das mecânicas empregadas nos exemplos listados, foram acrescentados liks para 

vídeos no youtube nos quais o autor demonstra a realização de algumas delas. 
77 Os gostos reunidos. 
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Conforme destacado em vermelho no Exemplo 1, a partir do compasso 27 do primeiro 

movimento (Vivace), Telemann faz a marcação para dinâmicas de forte (f) e de piano (p). 

Observa-se a sequência de ‘f – p – f – p’ tanto entre os compassos 27 e 28, quanto entre os 

compassos 30 e 31, sempre obedecendo à lógica de duas dinâmicas por compasso. É possível 

fazer uso de dedilhados alternativos para os trechos com marcação em piano. Por conseguinte, 

nos trechos para os quais são solicitados os fortes, o dedilhado adotado será o convencional. As 

quatro tabelas a seguir mostram os dedilhados (convencionais e alternativos) correspondentes 

a cada uma das notas dos compassos 27, 28, 30 e 31. Os números correspondem aos dedos da 

seguinte forma: 0 – polegar esquerdo; 1 – indicador esquerdo; 2 – médio esquerdo; 3 – anelar 

esquerdo; 4 – indicador direito; 5 – médio direito; 6 – anelar direito; e 7 – mindinho direito. O 

símbolo ‘_’ embaixo da numeração indica o meio fechamento do furo. 
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Tabela 1: Dedilhados convencionais e alternativos dos compassos 27, 28, 30 e 31 

(https://youtu.be/n_iE1rvrByw; https://youtu.be/tyxP9IZmsGw; https://youtu.be/g4jZKN2x-_I;  

https://youtu.be/-TDePCmbEtI). 

 

Os fortes podem ser enfatizados por meio da desaceleração da velocidade do ar na 

cavidade oral, obtida desviando-se o fluxo pelas bochechas ou pelo lábio superior. Conforme 

descrito no segundo capítulo desta tese, a diminuição da velocidade do ar (que ocorre na 

cavidade oral) baixa a afinação do instrumento que, para ser ajustada, exige o aumento da 

https://youtu.be/n_iE1rvrByw
https://youtu.be/tyxP9IZmsGw
https://youtu.be/g4jZKN2x-_I
https://youtu.be/-TDePCmbEtI
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pressão do ar que vem dos pulmões, o que resulta no incremento da dinâmica. Por sua vez, os 

pianos são obtidos por meio de dedilhados alternativos que, conforme visto anteriormente, são 

mais altos que os dedilhados convencionais aos quais se relacionam e exigem a diminuição da 

pressão do sopro. O ajuste da afinação, neste caso, é possível mediante o estreitamento da 

laringe e/ou da cavidade oral, de maneira a acelerar o fluxo de ar que chega ao instrumento. 

Fator determinante na escolha do mecanismo de diminuição da velocidade do ar é a articulação. 

Importa salientar que cada instrumento possui especificidades em sua construção 

suficientemente pronunciadas para que seja necessário ao intérprete buscar os dedilhados que 

efetivamente se adequem à flauta a ser utilizada na performance. Mesmo tabelas de dedilhado 

contidas em estudos como os de Vetter (1969) e Hauwe (1992) podem não conter respostas 

precisas, o que impõe ao flautista a busca por ajustes. Para além deste fato, alguns dos 

dedilhados alternativos indicados na Tabela 1 resultam em notas um tanto frágeis, cujas 

emissões dependem da articulação. Uma vez que o nível de precisão da língua está diretamente 

associado ao seu posicionamento na cavidade oral, mecanismos de desaceleração do ar que a 

distanciem do ponto de articulação das consoantes, provavelmente acarretarão na má formação 

de algumas notas.   

Fator que deve ser considerado pelo intérprete ao optar pela utilização de dedilhados 

alternativos para obtenção de dinâmicas é a modificação do timbre. Trata-se de mudanças de 

níveis variados: algumas serão discretas, outras significativamente mais pronunciadas. 

Principalmente quando a dinâmica buscada for o piano, uma alteração acentuada no timbre 

pode ser suficiente para atrair a atenção do expectador, provocando efeito expressivo contrário 

ao buscado pelo intérprete.   

 

3.2 FRAGMENTE – MAKOTO SHINOHARA (1931 - )  

  

Fragmente foi escrito em 1968 e dedicada ao flautista holandês Frans Brüggen (1934 - 

2014), que a estreou no dia 5 de outubro de 1970, em Berlim. Composta para flauta doce tenor, 

a obra consiste de quatorze fragmentos que são numerados consecutivamente de um (1) a 

quatorze (14). De acordo com as instruções contidas na edição, o intérprete deve escolher a 

sequência e o conjunto de fragmentos a serem utilizados. É possível construir-se versões da 

peça contendo todos ou apenas uma seleção parcial deles. Nesse último caso, o intérprete 

necessita utilizar-se de, no mínimo, oito. Segundo o compositor, uma versão que consista de 

todos os fragmentos terá duração aproximada de oito minutos. Eles devem ser tocados 

continuamente, sem pausas, salvo quando indicado. As referidas pausas podem variar de dois 
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a cinco segundos. A escolha da sequência dos fragmentos deve obedecer a um conjunto de 

critérios previamente determinados.  

Além das orientações relativas à estrutura da peça, o compositor acrescenta, em onze 

dos quatorze fragmentos, indicações de caráter: ‘leve, não nervoso, pequenas pausas de variadas 

dimensões entre os grupos’ (fragmento 2); de articulação: ‘portato o legato’ (fragmento 6); e 

de tempo: ‘o mais rapidamente possível’ (fragmento 8), ‘variações muito rápidas e irregulares, 

gradualmente mais suaves e graves, mas sem rallentando’ (fragmento 10). Tais indicações 

repercutem diretamente na ‘nuance’ dos elementos de expressão musical citados, não podendo 

ser desconsideradas. Desta forma, o compositor busca fornecer um elevado detalhamento sobre 

a maneira de execução da peça, mas dá ao intérprete a liberdade de influir sobre o aspecto 

estrutural da obra. 

Fragment é uma das primeiras peças da literatura da flauta doce a fazer uso sistemático 

das TE. Nela, encontra-se grande quantidade de efeitos referentes ao dedilhado e à articulação. 

Ao dedilhado estão associados: flutuações pontuais de altura (fragmento 1); flutuações 

prolongadas de altura e volume (fragmento 5); glissandos (fragmentos 4, 7 e 13); sons 

percussivos (fragmento 12); microintervalos (fragmentos 6, 7 e 13); variações rápidas e 

irregulares (fragmentos 10 e 14); multifônicos (fragmento 9); overblowing com cobertura do 

bisel (fragmento 10 e 14). À articulação relacionam-se: legato (fragmentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

11, 12 e 13); non-legato (fragmentos 3); staccato (fragmentos 1, 7 e 11)78; sforzando (fragmento 

11 e 14); e frulato (fragmentos 1, 4, 9 e 14). A combinação de efeitos verifica-se da seguinte 

maneira: frulato e trilo (fragmentos 2, 4 e 14); frulato e multifônico (fragmento 9); e sforzando 

e frulato (fragmento 14). 

Dentre os efeitos sonoros gerados por meio do dedilhado, destaca-se, no fragmento 13, 

a utilização de glissandos. De acordo com a orientação do compositor, eles devem soar 

continuamente, de maneira a provocar indefinição de notas específicas. Para tal, é necessário 

considerar-se a utilização de dedilhados não convencionais, de modo a obter-se a fluência do 

glissando: 

 

                                                           
78 A determinação das notas serem tocadas o mais rapidamente possível pode implicas no uso de uma articulação 

em staccato: no fragmento 8. 
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Exemplo 2: Dedilhados para execução dos glissandos do fragmento 13 (https://youtu.be/GXZDCamqzG0; 

https://youtu.be/rtCi1wHBink; https://youtu.be/skxdWGRTSCg). 

 

No exemplo acima, sugerimos dedilhados para cada uma das notas. Aqueles circulados 

são dedilhados não convencionais que propiciam atingir-se as alturas indicadas na partitura por 

meio do efeito de notas indefinidas, conforme solicitado pelo compositor.  

No que concerne à dinâmica, Makoto Shinohara (1931 - ) praticamente não faz 

indicações deste elemento de expressão musical. O fato chama atenção uma vez que o 

compositor buscou fornecer o maior detalhamento possível sobre a maneira de execução dos 

efeitos sonoros contidos na peça. Há três dinâmicas explicitamente indicadas em Fragment: um 

garfo de crescendo e dois de decrescendo, presentes no sétimo fragmento:  

 

Exemplo 3: Garfos de dinâmica presentes no fragmento 7 (https://youtu.be/qCCyyyK9NlQ). 

 

https://youtu.be/GXZDCamqzG0
https://youtu.be/rtCi1wHBink
https://youtu.be/skxdWGRTSCg
https://youtu.be/qCCyyyK9NlQ
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Estas indicações não dizem respeito exatamente a patamares de dinâmica, mas a 

variações de sopro relacionadas aos três glissandos aos quais estão relacionadas. No primeiro, 

entre as notas Mi² e Fá#² pode ser feita entre os dedilhados ‘0-1-2-3-4-5’ e ‘0-1-2-3-4-5’. Nesta 

passagem, o acréscimo na pressão do sopro e consequente alteração da afinação deve ser 

compensado pela não abertura completa do furo ‘4’ no Fá#². O segundo, entre Lá² para Sol#², 

ao partir-se do dedilhado ‘0-1-2’ é possível realizar o glissando com o fechamento parcial do 

furo ‘4’ ou com o fechamento completo do furo ‘5’. O terceiro, entre as notas Ré³ e Dó#³, pode 

ser realizado (partindo-se do dedilhado ‘0-1-3-4-6-7’) tanto pelo fechamento parcial dos furos 

‘2’ e ‘5’79; quanto pelo fechamento gradual e integral da campana do instrumento (furo 8) 

acompanhada pela abertura parcial dos furos ‘7’ e ‘6’. Em todos os casos descritos acima, a 

mudança na afinação provocada pelo dinâmica é ajustada satisfatoriamente pelos dedilhados 

sugeridos. 

Em Fragment, verifica-se uma considerável variação de dinâmica cuja determinação 

ocorre, grosso modo, de maneira indireta, por meio das indicações de mecânicas ou de caráter: 

fortissimo por intermédio de multifônicos (fragmento 9), ou do overblowing (fragmento 10); 

mezzo forte ou mezzo piano, na sequência de quartos de tom (fragmentos 6 e 13); diminuendos 

relacionados à mudança de caráter do trecho de notas irregulares (fragmento 10).  

No que concerne à utilização do vibrato, Shinohara expressamente determina que todas 

as notas sejam tocadas sem este elemento de expressão. Contudo, no fragmento 5, o compositor 

solicita uma flutuação de altura e volume sobre o Dó#²:   

 

 

 
Exemplo 4: Instruções do fragmento 580 (https://youtu.be/9ZsTcP5Mk_4). 

 

                                                           
79 Neste caso, devido à diminuição da pressão do sopro, a resultante poderá ser um harmônico inferior 

(aproximadamente, uma sétima maior abaixo). O que pode ser solucionado encurtando-se a nota de chegada do 

glissando.  
80 Flutuações de altura e volume; notas pequenas tocadas muito rapidamente; variadas (ou várias) interrupções 

entre os grupos. (tradução nossa). 

https://youtu.be/9ZsTcP5Mk_4
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O efeito solicitado não é designado sob o termo ‘vibrato’. A flutuação da altura pode ser 

obtida por meio da interferência de alguns dedos sobre a nota principal. Se partirmos do 

dedilhado ‘1-2’ para o Dó#², a interferência na altura pode ser feita com a cobertura parcial ou 

integral dos furos ‘4-5-6’. A flutuação do volume pode ser feita mediante alteração da pressão 

do ar, a movimentação da língua ou da laringe.     

 

3.3 MEDITATION - RYOHEI HIROSE (1930 - 2008)  

  

Composta em 1975, Meditation (para flauta contralto solo) evidencia, de maneira geral, 

a influência da música japonesa e, mais especificamente a do shakuhachi81, em composições 

para flauta doce. Estruturalmente, a peça possui cinco seções que devem ser executadas de 

maneira contínua, cujas divisões se dão por intermédio de mudanças de caráter. Apenas a última 

seção é antecedida por um silêncio longo. Ao contrário de Fragment, as seções de Meditation 

devem ser tocadas na ordem em que se sucedem na partitura. A segunda parte contrasta das 

demais por tratar-se de um trecho de improvisação82. Meditation alude ao estado de meditação, 

no qual a mente deve estar esvaziada de qualquer raciocínio específico. Esta alusão é feita por 

meio de uma sucessão de motivos desconexos e que são determinantes para a expressividade 

da peça.  Para tal, Hirose utiliza-se dos seguintes recursos: largo espectro de dinâmica; tipos 

específicos de articulação e vibrato; microintervalos; glissandos; multifônicos; sons brancos; e 

variações de embocadura. 

A influência do shakuhachi evidencia-se, em primeiro lugar, por intermédio da 

utilização de apogiaturas como meio de articulação83 e, em segundo lugar, pela busca em 

aproximar a sonoridade da flauta doce à sonoridade do shakuhachi.  

 

                                                           
81 Originalmente importado da China, no século VIII, o instrumento reapareceu em uma versão japonesa, no século 

XV. Desde então, tem sido utilidade para diversos tipos de música, incluindo solos de caráter meditativo. Em sua 

versão moderna, o shakuhachi apresenta quatro furos superiores e um furo inferior. 
82 O compositor fornece dez frases que são discriminadas por letras, de “A” a “J”. Ao performer é dada tanto a 

liberdade de executá-las na ordem que desejar, quanto a de reutilizá-las. Nesse último caso, os trechos reutilizados 

devem ser ornamentados e ampliados. 
83 A articulação no shakuhachi, por suas características de emissão, não se faz possível mediante a utilização da 

língua como na flauta doce. 
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Exemplo 5: Articulação por meio de apogiaturas (https://youtu.be/DoRC_W4FJLw; 

https://youtu.be/THUoJ_51yso). 

 

 Os trechos destacados devem ser tocados em legato, sem interferência da língua. A 

introdução das apogiaturas entre as notas principais é o que gera o efeito de articulação. Por 

sua vez, a aproximação entre as sonoridades da flauta doce e do shakuhachi é solicitada nos 

trechos destacados a seguir: 

 

 
Exemplo 6: Trechos onde a embocadura deve ser alterada. 

 

Neste caso, a alteração da sonoridade da flauta doce solicitada pelo compositor deve ser 

feita mediante a alteração da embocadura. O início do canal de ar deve ser colocado apenas no 

lábio inferior, sem que o lábio superior faça a oclusão da embocadura84 (semelhantemente à 

flauta transversal). Outra possibilidade para obtenção deste efeito é posicionar a flauta 

transversalmente à boca, o que também provoca um escape do sopro. Ambos resultam na 

introdução do ruído de ar à sonoridade da flauta doce, aproximando-a da sonoridade do 

shakuhachi. Hirose associa aos trechos 1, 2 e 3 as consoantes [t] e [k] para execução da 

articulação. No trecho 3 da figura acima, é sugerida uma sequência de notas do grave para o 

agudo até o Réb² notado. É possível realizar esta passagem com a sobreposição de um glissando 

tendo como nota de partida o Sib¹ e nota de chegada o Réb².   

                                                           
84 Esta é forma descrita pelo compositor. 

https://youtu.be/DoRC_W4FJLw
https://youtu.be/THUoJ_51yso
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O tratamento dado às dinâmicas é bastante refinamento. Em Meditation, Hirose 

determina níveis de intensidade que vão do pianissimo (ppp) ao fortissmo (fff), bem como garfos 

de crescendo e diminuendo. Para execução das dinâmicas é necessário que o intérprete domine 

um elaborado conjunto de dedilhados não convencionais. O início de Meditation apresenta a 

primeira construção de dinâmica da obra: 

 

 
Exemplo 7: Crescendo do início de Meditation (https://youtu.be/bEHirA0XWWE). 

 

O patamar de dinâmica do qual se parte é o piano (p) e nele deve-se permanecer até que 

o primeiro sinal de forte (f) surja por ocasião do primeiro multifônico. Os garfos de crescendo 

e descrendo, circulados em amarelo no exemplo acima, devem ser construídos dentro do 

espectro do piano. O interprete deve buscar opções de dedilhado que propiciem mais de um 

nível de intensidade para uma mesma nota. Um exercício que contribui para esta flexibilização 

é, tomando-se o dedilhado padrão de uma nota, buscar-se ao menos dois outros para o piano e 

dois para o forte, o que perfaz uma média de cinco dedilhados e gera uma relação de dinâmica 

em igual número, que pode ser descrita da seguinte forma: pp – p – mf – f – ff. Tomando como 

exemplo o Fá#² da flauta contralto (dedilhado padrão ‘1-2’), é possível associar-se os cinco 

níveis de dinâmica às seguintes digitações: ‘1-3-4’ (pp); ‘1-3-4-6’ (p); ‘1-2’ (mf); ‘1-2-4’ (f); e 

‘1-2-4-5’ (ff).  

A solução da expressividade do trecho contido no Exemplo 7 parte do princípio descrito 

acima. Neste trecho, três aspectos devem ser considerados: 1) o patamar de dinâmica em piano; 

2) o crescendo solicitado; e 3) as apogiaturas duplas (Sol² - Fá²) que antecedem o Fá#². O 

primeiro ponto determina a utilização de dedilhados não convencionais para todas as notas. O 

segundo implica que o incremento da dinâmica não deve se dar em patamares, e sim de maneira 

https://youtu.be/bEHirA0XWWE
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contínua, o que gera a necessidade de adição paulatina do dedo ‘6’, a ser feita por intermédio 

de glissando e gradual incremento da pressão de sopro. O terceiro exige que as mecânicas de 

dedilhado e sopro ocorram em sincronia, mas independentemente. Note-se que dois gêneros de 

movimentação dos dedos ocorrem simultaneamente: o das apogiaturas (movimentação vertical 

- dedos ‘0’ e ‘1’) e do glissando (movimentação horizontal – dedo ‘6’). A sincronia do 

incremento da pressão de sopro deve ser dar especificamente com o glissando, que ajusta a 

afinação, e não com as apogiaturas. 

Outro crescendo que representa um desafio sob o ponto de vista expressivo é aquele 

destacado a seguir: 

 

 
Exemplo 8: Crescendo na sequência de multifônicos ‘Si¹ – Dó#²’ (https://youtu.be/zKmfZCPDhiE). 

 

O trecho é estruturado em torno do multifônico (Si¹ – Dó#²) e se inicia pelo harmônico 

inferior tocado isoladamente, acrescenta o harmônico superior (por meio do multifônico) e 

termina apenas com o harmônico superior. A nota Si¹ imediatamente anterior ao início do trecho 

grifado é resultado de uma dinâmica em diminuendo. Por esta razão, o primeiro Si¹ do trecho 

pode ser executado também em piano, com dedilhado ‘012356’. Em algumas flautas, esta 

digitação não permite realizar o multifônico, o que torna necessário adicionar-se o dedo 7, 

conforme notado na partitura. A realização do multifônico demanda o incremento da pressão 

de sopro, assim, a dinâmica p da nota inicial Si¹ é transformada em f para realização do 

multifônico. A partir daí, é solicitada a variação de f para ff, ao final do trecho.  

O dedilhado ‘0123567’ não gera exatamente o intervalo de sétima maior notado na 

partitura, mas uma aproximação, uma vez que o Dó#² resultante é muito alto. Visto que o 

compositor determina o mesmo dedilhado para as quatro primeiras repetições do multifônico, 

solicitando sua alteração apenas no quinto, que é notado em semi-colcheira (portanto, 

ritmicamente diferente dos demais), o crescendo pode ser obtido por intermédio do incremento 

da pressão de sopro; e/ou, acrescentando-se a esta variação, uma progressiva modificação da 

https://youtu.be/zKmfZCPDhiE
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articulação, que pode migrar de um [d] suave para um [t] áspero. A pressão do sopro deverá 

oscilar entre o mínimo e o máximo suportado pelo multifônico. Inicialmente, o harmônico 

inferior é mais ouvido e, ao longo do crescendo, dará lugar ao harmônico superior. 

O final da sequência desemboca em seu harmônico superior tocado isoladamente, em 

dinâmica ff, para o qual o compositor sugere a mudança do dedilhado ‘0123567’ para ‘0123567’ 

(o primeiro com o furo zero completamente fechado, e o segundo com o furo zero meio aberto). 

Esta alteração gera, em algumas flautas, uma diminuição da dinâmica, que é o oposto do efeito 

solicitado. Nesses casos, o crescendo pode ser melhor realizado se o furo zero for mantido 

inteiramente fechado. O Dó#² resultante é, assim como aquele presente no multifônico, mais 

alto que a nota real. Uma vez que esta altura é a que está soando no multifônico, é aconselhável 

mantê-la como nota isolada, efeito obtido ao imprimir-se uma alta pressão de sopro ao 

dedilhado ‘0123567’ de maneira que apenas o harmônico superior seja ouvido.  

As demandas expressivas presentes na quinta e última seção de Meditation são 

particularmente interessantes, uma vez que os efeitos solicitados demandam a sobreposição de 

mecânicas distintas. Neste trecho os seguintes aspectos devem ser considerados: 1) as 

indicações de tempo e de caráter – destacadas em azul; 2) os patamares de dinâmica– circulados 

em verde; 3) os garfos de dinâmicas – circulados em amarelo; e 4) os glissandos – destacados 

em lilás; e 5) os vibratos (Lip vibrato) – destacados em vermelho.  
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Exemplo 9: Elementos expressivos notados na quinta seção de Meditation. 

   

Há uma indicação de tempo (slow) e duas de caráter (cantabile e dolce), todas 

destacadas em azul. Sob o ponto de vista técnico, o andamento lento tem impacto sobre o nível 

de controle do fluxo de ar, que deve ser mantido por período mais longo; bem como sobre as 

leves oscilações na pressão do sopro destinadas a obtenção dos garfos de dinâmica. Por seu 

turno, as indicações de caráter influenciam o matiz de articulação, ao qual devem estar 

associados consoantes muito suaves: [d], [r] e [l].  

No que concerne aos patamares de dinâmicas notados (circulados em verde), há duas 

indicações: uma no início e outra ao final, que estabelecem uma variação entre pp e ppp, ao 

longo de toda a seção. O que torna indispensável a utilização de dedilhados não convencionais, 

uma vez que, neste contexto, o dedilhado padrão do instrumento está associado a um nível de 

intensidade mezzoforte. Por seu turno, os garfos de dinâmica (destacados em amarelo e 

numerados de 1 a 6) devem alterar a intensidade de maneira muito sutil. Os três primeiros 

podem ser interpretados apenas como conduções da linha melódica, sem que necessariamente 

impactem o dedilhado empregado. Os três últimos efetivamente alteram o patamar de dinâmica. 
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No que se refere aos glissandos (destacados em lilás), devem ser feitos por intermédio 

da adição ou subtração de dedos a partir de dedilhados alternativos. Para a realização dos 

vibratos (destacados em vermelho), é solicitado o Lip vibrato 

(https://youtu.be/B6y5TL6wKjw), que conforme discutido no item 2.5.2 desta tese, é obtido 

por meio da movimentação nervosa dos antebraços. Observa-se com frequência a sobreposição 

entre glissandos, Lip vibratos e variações de dinâmica, o que impõe ao flautista a necessidade 

de dominar as mecânicas relativas a cada um destes efeitos de forma a sincroniza-las conforme 

designado na peça.  

Há uma outra possibilidade para a produção dos vibratos na última seção de Meditation, 

por meio do vibrato de labium (obtidos mediante a variação da cobertura do bisel). No exemplo 

acima estão destacados, em azul, os glissandos de dedo; em verde, os glissandos de labium; e 

em vermelho, os vibratos de labium (https://youtu.be/6OkJ4-meyWg). Evidencia-se também os 

momentos onde ocorre a sobreposição destes recursos. Note-se que quando da sobreposição das 

mecânicas de glissando, as de dedo aparecem internamente às de labium, indicando que apenas 

o movimento de dedo deve ser realizado. 

 

 
Exemplo 10: Gissandos e vibratos da parte 5 de Meditation. 

https://youtu.be/B6y5TL6wKjw
https://youtu.be/6OkJ4-meyWg
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A maneira como se dá a relação entre as mecânicas utilizadas está condicionada pelo 

dedilhado, que deve ser adotado tendo em vista propiciar os níveis de dinâmica solicitados e a 

movimentação mais sutil e precisa dos dedos. Exemplo desta movimentação sutil é observado 

nos três últimos garfos de dinâmica indicados no Exemplo 9: o de número 4 pode ser realizado 

mediante a retirada gradual do dedo ‘4’ (no dedilhado ‘0-3-4’); o de número 5, por intermédio 

de um leve aumento na intensidade do sopro a ser compensada por uma maior cobertura do 

labium; e o de número 6, pela retirada de todos os dedos do instrumento deixando o decréscimo 

da dinâmica a cargo da leve diminuição da intensidade do sopro a ser ajustada pela gradual 

abertura do labium. 

 

3.4 BLACK INTENTION – MAKI ISHII (1936 –) 

 

Publicada em 1975 e dedicada ao flautista holandês Frans Brüggen (1934-2014), Black 

Intention possui uma instrumentação incomum: duas flautas soprano (uma afinada em Lá = 440 

Hz; e outra em Lá = 415 Hz)85, uma flauta tenor (Lá = 440 Hz) e um Tam-Tam86; que devem 

ser tocados por apenas um flautista. A peça é estruturada em duas partes: na primeira, são 

utilizadas as duas flautas sopranos e o Tam-Tam; na segunda, a flauta tenor e o Tam-Tam. Em 

praticamente toda a obra, à exceção de seu início e final, os instrumentos são utilizados 

simultaneamente. A primeira parte de Black Intention é marcada pela sobreposição de efeitos 

sonoros relacionados ao dedilhado. A peça se inicia com uma melodia cuja estrutura remete a 

uma escala pentatônica: 

 

                                                           
85 Esta diferença de afinação entre as duas sopranos gera um intervalo de segunda menor entre dedilhados idênticos. 
86 O compositor também escreve uma linha independente para a voz, mas não a discrimina na instrumentação da 

peça. 
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Exemplo 11: Estrutura pentatônica do motivo tema inicial de Black Intention (https://youtu.be/DMmj-LwO4mQ 

; https://youtu.be/nzxshU-UXb0). 

 

No exemplo acima, as duas partes destacadas em vermelho remetem a escalas 

pentatônicas iniciadas nas notas Sol e Dó. Em ambas, falta a nota Mí para que a estrutura da 

escala se complete. No lugar do Mí é colocado um Si (destacado em azul). Devido à utilização 

simultânea das duas flautas soprano, todas as notas do trecho devem ser executadas por apenas 

uma das mãos, o que impede a realização da nota Mi, cujo dedilhado envolve tanto a mão 

esquerda quanto a mão direita: ‘0-1-2-3-4-5-6’. Isto gera também a necessidade de alteração na 

digitação do Si², de ‘0-1-2-4-5’ para ‘0-1’. Este dedilhado alternativo não permite que a nota 

seja iniciada por articulação, e talvez seja por esta razão que, sempre que utilizado, apareça sob 

legato, como bordadura. 

Na primeira seção da obra, a parte de soprano II possui três momentos que são 

determinantes para expressão. O primeiro, a partir de sua introdução como pedal em Dó#²: 

 

 
Exemplo 12: Início da parte da soprano em 415 Hz (https://youtu.be/GsLYdiXtrIY). 

 

 A notação utilizada para a segunda flauta (cujo diapasão é Lá = 415 Hz) tem como 

referência a altura da primeira (em Lá = 440 Hz). Isto implica na adoção do dedilhado ‘2’ para 

o Dó#², ao invés do dedilhado ‘1-2’.  Devido à diferença de meio tom na afinação entre os 

https://youtu.be/DMmj-LwO4mQ
https://youtu.be/nzxshU-UXb0
https://youtu.be/GsLYdiXtrIY
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instrumentos, o efeito prático é, conforme notado, o de um intervalo de segunda menor entre os 

instrumentos (destacado em azul no Exemplo 12).  

No segundo momento, acrescenta-se ao pedal de Dó#², um vibrato:  

 

 
Exemplo 13: Vibrato da segunda soprano (https://youtu.be/wXHlzuXuBb4).  

 

O vibrato deve soar apenas na segunda flauta, o que é fator determinante na escolha do 

mecanismo a ser adotado para sua execução. Qualquer recurso de vibrato que se dê em ponto 

anterior à embocadura afetará ambas as flautas. Assim, estão excluídos vibratos de sopro, de 

laringe e de língua. O vibrato terá necessariamente de ser construído no corpo da segunda flauta, 

o que só é possível mediante a utilização do Flattement. 

No terceiro monto, a melodia executada pelo soprano I é simultaneamente tocada pelo 

soprano II: 

 

 
Exemplo 14: Melodia paralela entre as flautas (https://youtu.be/PerrfABP7KY). 

 

A movimentação de ambas as mãos ocorre de maneira especular, o que implica que os 

dedos ‘4’, ‘5’ e ‘6’, respectivamente indicador, médio e anelar direitos devem ser deslocados 

para os furos ‘1’, ‘2’ e ‘3’da soprano II.  

Na segunda seção da peça, para além dos recursos de dedilhado, são demandadas 

sobreposições de efeitos associados à voz, ao vibrato e à articulação. Tal fato é determinante 

para a escolha dos meios técnicos a serem utilizados. No que concerne ao vibrato, Ishii solicita 

três tipos diferentes (designados pelas letras A, B e C) que devem ser aplicados à parte da flauta 

tenor. As indicações de vibrato estão destacadas em vermelho no Exemplo 15: 

 

https://youtu.be/wXHlzuXuBb4
https://youtu.be/PerrfABP7KY
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Exemplo 15: Três tipos de vibratos solicitados em Black Intention e nomeados como: A, B e C. 

 

Tratam-se de indicações bastante vagas, uma vez que o compositor não determina nem 

as características do vibrato, nem a(s) mecânica(s) pela(s) qual(quais) devem ser obtidos. Cabe 

ao performer imprimir a cada um deles nuances suficientemente específicas de maneira a torná-

los distintos entre si, bem como optar pelos meios técnicos mais adequados a serem 

empregados.  

A nota sobre a qual devem ser aplicados é o Ré¹ da flauta tenor (dedilhado ‘0-1-2-3-4-

5-6’). Sob o ponto de vista mecânico, esta nota possibilita a utilização dos seguintes recursos: 

1) vibrato de dedo (flattement) - a ser realizado pelo dedo ‘7’; 2) ‘Lip vibrato’; 3) vibrato de 

língua - que pode ser obtido pela alternância das vogais [i] - [a]; 4) vibrato de laringe; e 5) 

vibrato de sopro. Para esta nota, vibrato de labium não é possível devido à mobilização de 

ambas as mãos para cobertura dos furos. 

É fundamental destacar que o processo de escolha das mecânicas de vibrato não pode 

ser feito tendo em vista apenas a execução da flauta tomada isoladamente. Os efeitos 

inicialmente aplicados ao instrumento devem ser reproduzidos posteriormente nos trechos onde 

a linha da voz é introduzida. Em acréscimo, nas seções de humming, vibratos e glissandos são 

solicitados tanto para a parte da flauta, quanto para a da voz e devem ser executados de maneira 

independente e paralela. A independência entre as partes demanda que não haja interferências 

significativas entre os efeitos resultantes das mecânicas específicas utilizadas, o que deve ser 

tomado como fator norteador na escolha dos recursos técnicos. A partir desta reflexão, é 

necessário considerar que a utilização de mecanismos variados para fins de diferenciação entre 
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os vibratos A, B e C (Exemplo 15) só terá eficácia se os efeitos resultantes forem 

suficientemente diversos, de maneira a provocar no espectador a clara percepção de que se 

tratam de três tipos particulares de vibrato.  

Uma vez solucionado este problema, é preciso que nos debrucemos sobre um segundo 

plano de diferenciação que deve ser criado entre os vibratos da parte de flauta (vibratos A, B e 

C) e aquele solicitada na linha do canto. Eles ocorrem de maneira paralela, são tratados 

independentemente e seu emprego se dá nas seguintes combinações: 1) flauta com vibrato e 

voz sem vibrato; 2) flauta com vibrato e voz com vibrato; e 3) flauta sem vibrato e voz com 

vibrato. Os mecanismos técnicos a serem empregados na execução deste recurso devem atingir 

apenas a linha para a qual é indicado. Em outras palavras, aquele vibrato utilizado para a voz 

não deve influir sobre a flauta, nem aquele destinado para flauta deve influir sobre a voz. 

No Exemplo 16, os trechos de flauta sem vibrato encontram-se destacado em lilás; os 

de flauta com vibrato, em verde; os trechos de voz sem vibrato são destacados em azul; e os de 

voz com vibrato, em vermelho. As combinações entre esses quatro padrões estão numeradas de 

1 a 6. Verifica-se a sobreposição de flauta com vibrato e voz sem vibrato nos trechos 1, início 

do 5 e final do 6; a de flauta com vibrato e voz com vibrato nos trechos 2, 3 e final do 5; e a de 

flauta sem vibrato e voz com vibrato nos trechos 4 e início do 5. 
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Exemplo 16: Sobreposição de efeitos de entre as linhas da flauta e da voz. 
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A solução do vibrato na a flauta é relativamente simples. Para que não interfira sobre a 

voz, o mecanismo empregado deve ser aplicado em região posterior às pregas vocais e não deve 

influir sobre o sopro. O recurso técnico a ser utilizado deve incidir em uma região posterior 

àquela onde se dá a formação do som no instrumento. Uma vez que o dedilhado da nota Ré¹ 

impossibilita a utilização do vibrato de labium, o Lip vibrato ou o flattement são ambos recursos 

viáveis. A opção adotada foi a do flattement.  

O problema para a voz é um tanto mais complexo. Uma vez que as pregas vocais estão 

envolvidas, o vibrato sobre elas se dá, necessariamente, em ponto anterior ao da formação do 

som na flauta e, consequentemente, interfere sobre a parte instrumental. Por esta razão, aqueles 

obtidos por meio da musculatura respiratória ou da laringe devem ser descartados. Uma solução 

viável para a questão é executar-se uma oscilação curta e rápida na altura da nota cantada, mas 

sem alteração de sua intensidade. O efeito resultante na voz corresponde àquele obtido por meio 

do flattement no instrumento. Assim como em seu correspondente na flauta, esse vibrato 

incidiria apenas sobre a altura da nota, e não sobre sua intensidade (o que se daria no vibrato de 

sopro). Desta maneira, é possível obter um efeito na voz que não se transfere para o instrumento 

uma vez que a corrente de ar não sofre desestabilização. 

A conclusão sobre o mecanismo a ser utilizado para o vibrato da flauta não soluciona 

por completo a demanda expressiva da peça. Resta estabelecer a diferença entre os vibratos A, 

B e C. Uma possibilidade a ser adotada é associá-los a padrões rítmicos definidos de maneira 

que se tornem distinguíveis entre si. A título de ilustração, o vibrato A poderia ser associado a 

um padrão rítmico de duas colcheias ( ) - https://youtu.be/mszP3N7dw1s; o vibrato B, ao 

padrão de colcheia pontuada e semicolcheia ( ) - https://youtu.be/ndrhk7o5TlE; e o vibrato 

C, ao de tercinas ( ) ou semicolcheias ( ) - https://youtu.be/NA9SgA5jE2U. 

Por fim, demandam especial atenção as variações de dinâmica presentes na peça. A 

primeira parte (Exemplos 11, 12, 13 e 14) exige a utilização de duas flautas tocadas 

simultaneamente, o que impede a realização de dedilhados alternativos. Desta maneira, a 

realização das dinâmicas (que oscilam entre p e ff) devem ser feitas apenas por meio da variação 

da pressão de sopro, o que acarreta mudanças na afinação.  

Fato semelhante ocorre na última seção da obra onde uma determinada sequência de 

notas deve ser repetida. Esta seção se inicia em p, com velocidade de semínima igual a 92. A 

sequência deve ser acelerada e a dinâmica crescer pouco a pouco até chegar em fff. A partir daí, 

deve ser progressivamente desacelerada e decrescer até o final da peça, em dinâmica ppp. Neste 

trecho, a variação de dinâmica também afetará a afinação. 

https://youtu.be/mszP3N7dw1s
https://youtu.be/ndrhk7o5TlE
https://youtu.be/NA9SgA5jE2U
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Exemplo 17: Dinâmicas na última seção de Black Intention. 

 

Na seção de humming (Exemplo 17), verificam-se, entre as partes de flauta e voz, tanto 

dinâmicas paralelas, quanto dinâmicas independentes. As primeiras estão destacadas em azul, 

e as últimas, em vermelho. 
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Exemplo 18: Sobreposição de dinâmicas na parte humming em Black Intention. 
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A rigor, o não paralelismo entre os garfos de dinâmicas da flauta e da voz ocorre apenas 

no quadrado (azul) interno ao trecho destacado em vermelho (Exemplo 18). Trata-se de um 

trecho único na peça, e de grande sutileza. Sob o ponto de vista mecânico, o incremento no 

volume da voz demanda o aumento da pressão do ar que passa pelas pregas vocais, o que pode 

impactar tanto a afinação, quanto a dinâmica do instrumento. Para que a dinâmica e a altura da 

flauta não sejam alteradas, o incremento da pressão (indispensável para o crescendo da voz) 

necessita ser compensado pela diminuição da velocidade do fluxo de ar que chega à flauta. Isto 

pode ser feito ao canalizar-se a corrente de ar pelas bochechas.  

 

 
Exemplo 19: Destaque do trecho em dinâmicas não paralelas em Black Intention. 

 

O desvio do ar pelas bochechas deve ser introduzido ao longo do diminuendo que 

desemboca no ppp e retirado no crescendo até pp, destacados em amarelo. Trata-se, sem dúvida, 

de uma sutileza e é possível questionar se o público a perceberá. Cabe ao intérprete a decisão 

pelo nível de refinamento técnico a ser aplicado na obra. Esta é uma escolha complexa e que se 

relaciona tanto aos fatores relacionados à ‘interpretação musical’ quanto à ‘performance 

musical’. Minha experiência pessoal tanto com Black Intention, quanto com as demais obras 

discutidas neste capítulo é a de que a busca por novos e mais refinados recursos técnicos deve 

ser continua. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No contexto da contemporaneidade, a flauta doce transita entre o repertório da música 

antiga e o da música contemporânea, fato que determinou a organização de sua técnica em dois 

eixos principais: o da técnica tradicional (aquela contida em tratados históricos) e o das TE 

(recursos desenvolvidos a partir da década de 1960). Alguns autores citam a possiblidade de 

utilização das TE na performance do repertório histórico do instrumento, mas a questão é 

comumente tratada de maneira superficial e carece de reflexões mais aprofundadas a respeito 

de como se daria este processo.  

Uma vez que os efeitos advindos das técnicas tradicional e estendidas podem ter 

características significativamente distintas, faz-se necessário considerar tanto o potencial 

quanto, a adequação de uma técnica ao elemento de expressão musical buscado. Isto demanda, 

por um lado, o domínio do aspecto físico-motor da técnica; e por outro, o conhecimento das 

práticas de performance nas quais o repertório está inserido. Observados estes aspectos, 

concluiu-se que é possível haver um diálogo entre as técnicas tradicional e estendidas da flauta 

doce na execução de seu repertório, na contemporaneidade. As razões que levaram a esta 

conclusão estão discutidas ao longo deste trabalho e seguem aqui sintetizadas e reorganizadas. 

A relação entre ‘técnica instrumental’ e ‘expressão musical’ foi o aspecto norteador da 

presente investigação. Esta relação parte da premissa de que elementos de expressão musical 

podem ser manipulados por meio de recursos da técnica instrumental. Quatro desses elementos 

foram selecionados (dinâmica, timbre, vibrato e articulação) e associou-se a cada um deles as 

mecânicas utilizadas para suas obtenções tanto no contexto da técnica tradicional, quanto no 

das TE. Constatou-se que as informações contidas em tratados históricos revelam abordagens 

técnicas significativamente mais refinadas que aquelas normalmente associadas à técnica 

tradicional a da flauta doce, o que nos motivou a fazer a distinção entre os termos ‘técnica 

tradicional’ e ‘técnica convencional’. A falta de conhecimento aprofundado sobre os recursos 

da técnica tradicional da flauta doce pode determinar execuções de baixo nível expressivo de 

seu repertório antigo. 

No que concerne ao aspecto físico-motor, algumas técnicas descritas em tratados 

históricos revelam semelhanças com as TE. O fato reforça a necessidade de conhecer-se as 

práticas de performance relacionadas tanto à técnica tradicional quanto às estendidas, de 

maneira a contribuir para uma melhor adequação de suas utilizações, e consequente incremento 

de seus potenciais expressivos. Na música antiga, o canto figurou entre as principais referências 

para a performance da flauta e influenciou, de maneira decisiva, o uso de recursos de articulação 

e dedilhado; por seu turno, na música contemporânea, a expressividade passou a ser buscada 

nas possibilidades sonoras do próprio instrumento. Em consequência, os elementos de 
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expressão musical são valorados de maneiras distintas dependendo do contexto ao qual 

pertençam. 

Os recursos sonoros desenvolvidos para a flauta doce, a partir da década de 1960, 

significaram tanto a criação de novas possibilidades sonoras para o instrumento, quanto a 

expansão de seus recursos expressivos. É na expansão de recursos expressivos que se encontra 

o uso potencial das TE na performance da música antiga. O diálogo entre ambas demanda, a 

priori: o conhecimento aprofundado do potencial expressivo das técnicas tradicionais; das 

práticas de performance específicas dos repertórios abordados; o reconhecimento dos 

elementos de expressão musical valorados em cada época e dos elementos técnicos relacionados 

a suas obtenções. A partir deste ponto é possível investigar-se o potencial de reforço expressivo 

disponíveis nas TE.   

Verificamos que técnicas destinadas à obtenção de um determinado elemento podem 

ser construídas a partir de mecânicas diversas. Assim, é possível obter-se efeitos de dinâmica 

por meio do dedilhado ou por meio de articulação; modificar-se a afinação por intermédio do 

sopro, da articulação e do dedilhado; interferir na característica do som por meio da posição da 

língua, da conformação dos lábios, do grau de utilização dos espaços entre os dentes e as 

bochechas, ou entre os dentes e o lábio superior; e obter-se vibratos a partir do sopro, da língua, 

do dedilhado, ou mesmo da introdução de corpos estranhos ao instrumento. 

Importa destacar que os mecanismos técnicos apresentados para as demandas 

expressivas do repertório selecionado não constituem soluções únicas. As possibilidades a 

serem empregadas são variadas e - conforme visto na sugestão de executar-se um vibrato de 

labium na parte final de Meditation - até pouco ortodoxas, uma vez que podem contrariar as 

indicações do compositor. Ao final e ao cabo, as soluções adotadas dizem respeito a aspectos 

como: o nível técnico do flautista; a sua maturidade profissional; à compreensão sobre a obra; 

etc. Relacionam-se também ao processo de construção da ‘interpretação musical’, bem como a 

fatores específicos da ‘performance musical’, à exemplo do estado emocional do performer e a 

maneira como isto afeta seu desempenho; das características da acústica do local da 

performance; do nível de ruído da plateia; da interferência do clima no instrumento; dentre 

outros. É fundamental que o performer esteja atento a contingências deste tipo e possua 

flexibilidade para responder a elas. Frequentemente, no momento da veiculação da obra, tais 

contingências fazem necessário o emprego de soluções técnicas diversas daquelas inicialmente 

programadas, sendo aconselhável o desenvolvimento de estratégias variadas aplicáveis às 

demandas expressivas de uma mesma obra. 
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ANEXO 1 

 

DEDILHADOS HISTÓRICOS DA FLAUTA DOCE 
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Tabelas de dedilhados contidas nos tratados: 

 

• Sebastian Virdung - Musica getutscht, 1511;  

• Jambe de Fer, Epitome Musical, 1556;  

• Marin Mersenne - Harmonie Universelle 1636 Parte II, livro 5;  

• Bartolomeo Bismantova - Compendio Musicale (1677);  

• Jacques Hotteterre (1673 – 1763) Principes de la flute traversiere, de la Flute a Bec, et 

du Haut-bois (1707)  

• Stanesby Junior (1692–1754) - True Concert Flute (c. 1732) 

 

Transcrições para notação moderna feitas por Philippe Bolton87. 

 

1. Sebastian Virdung (ca.1465 - após 1511) - Musica getutscht, 1511. 

 

 

 
Sebastian Virdung - Musica getutscht, 1511 – primeira página da tabela de dedilhados da flauta doce. 

 

 
Sebastian Virdung - Musica getutscht, 1511 – segunda página da tabela de dedilhados da flauta doce. 

 

                                                           
87 http://www.flute-a-bec.com/tablhistocomparatifgb.html#virdung. Acesso em 26 nov de 2016. 

http://www.flute-a-bec.com/tablhistocomparatifgb.html#virdung
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Sebastian Virdung - Musica getutscht, 1511 – transcrição para notação moderna primeira oitava. 

 

 

 

Sebastian Virdung - Musica getutscht, 1511 – transcrição para notação moderna primeira oitava. 
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2. Jambe de Fer (ca. 1515 - ca. 1566) -  Epitome Musical, 1556. 

 

 

 

Jambe de Fer, Epitome Musical, 1556. 

 

 

 
Jambe de Fer, Epitome Musical, 1556 - transcrição da tabela de dedilhados para flauta doce em dó, primeira 

oitava. 
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Jambe de Fer, Epitome Musical, 1556 - transcrição da tabela de dedilhados para flauta doce em dó, segunda 

oitava. 

 

 

 
Jambe de Fer, Epitome Musical, 1556 - transcrição da tabela de dedilhados para flauta doce em dó, terceira 

oitava 
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3. Marin Mersenne (1588-1648) Harmonie Universelle, 1636 - Parte II, livro 5. 

 

 

Marin Mersenne, Harmonie Universelle, 1636 - tabela original de dedilhados para uma flauta em sol 

 

 

 

 

Marin Mersenne, Harmonie Universelle, 1636 – transcrição moderna da tabela de dedilhados para uma flauta em 

sol, primeira oitava. 
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Marin Mersenne, Harmonie Universelle, 1636 - transcrição moderna da tabela de dedilhados para uma flauta em 

sol, segunda oitava. 

 

 

 
Marin Mersenne, Harmonie Universelle, 1636 – transcrição moderna da tabela de dedilhados para uma flauta em 

sol, terceira oitava. 
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4. Bartolomeo Bismantova (antes de 1675 – após 1694) - Compendio Musicale, 1677. 

 
Bartolomeo Bismantova, Compendio Musicale, 1677 - tabela original de dedilhados para uma flauta em sol. 

 

 

 

 
Bartolomeo Bismantova, Compendio Musicale, 1677 - transcrição dos dedilhados de uma flauta em sol, primeira 

oitva. 
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Bartolomeo Bismantova, Compendio Musicale, 1677 - transcrição dos dedilhados de uma flauta em sol, segunda 

oitava. 
 

 

 
Bartolomeo Bismantova, Compendio Musicale, 1677 - transcrição dos dedilhados de uma flauta em sol, terceira 

oitva. 
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5. Jacques Hotteterre (1673 – 1763) - Principes de la flute traversiere, de la Flute a 

Bec, et du Haut-bois, 1707. 

 

 
Jacques Hotteterre, Principes de la (...) – tabela de dedilhados de uma flauta doce em fá. 

 

 

 
Jacques Hotteterre, Principes de la (...) – transcrição dos dedilhados de uma flauta em fá, primeira oitava. 

 

 

 
Jacques Hotteterre, Principes de la (...) – transcrição dos dedilhados de uma flauta em fá, segunda oitava. 
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Jacques Hotteterre, Principes de la (...) – transcrição dos dedilhados de uma flauta em fá, da terceira oitava. 
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6. Stanesby Junior (1692–1754) - True Concert Flute, 1732. 

 

 
Stanesby Junior - True Concert Flute, 1732 - tabela original de dedilhados de uma flauta tenor em dó. 

 

 

 

 

 
Stanesby Junior - True Concert Flute, 1732 - tabela original de dedilhados de uma flauta tenor em dó, primeira 

oitava. 
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Stanesby Junior - True Concert Flute, 1732 - tabela original de dedilhados de uma flauta tenor em dó, segunda 

oitava. 

 

 

 
Stanesby Junior - True Concert Flute, 1732 - tabela original de dedilhados de uma flauta tenor em dó, terceira 

oitava. 
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I Recital de Doutorado 

David Castelo – Flautas doces 

 
LPCM - Laboratório de Performance e Cognição Musical 

Escola de Música e Artes Cênicas da UFG  

Campus II da UFG, Sala 113 

 

Série Música de Câmara em Pauta 

Goiânia, 04 de maio de 2015 

 

 

Anônimo Medieval.........................................................................................................................Ghaetta 

 

G. Ph. Telemann (1681-1767)..............................................................................Fantasia I, em Dó Maior 

Vivace, Allegro 

 

Byohei Hirose (1939-2008)...................................................................................................... Meditation 

 

J. B. de Boismortier (1689-1755)...........................................Cinquième Suite. Op. XXXV, em si menor 

Prélude-lentement; Bourée en Rondeau-Gracieusement; 

 Fantasie-vivement; Gigue 

 

Narcisse Bousquet (?-1869)..........................................................................................Caprice nº 4 (1864) 

Allegreto 

                                            ..........................................................................................Caprice nº 4 (1864) 

Moderato; Allegretto leffiero; Moderato 

 

Pixinguinha (1897-1973)......................................................................................................................1x0 

 

 

Recital apresentado por David Castelo como Requisito Parcial para a obtenção do título de DOUTOR 

em Música pelo PPG Música do Instituto de Artes da UNESP sob a orientação da professora doutora 

Sonia Ray que preside a banca composta também pelos professores doutores Marília Álvares e Silvana 

Ruffer Scarinci. 
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Notas de programa 

Por David Castelo 

 

O presente recital traz um apanhado do repertório escrito para Flauta Doce desde a Idade 

Média até o século XX. A flauta doce está entre os instrumentos mais antigos e em uso 

praticamente contínuo. A estrutura física do flauta doce sofreu alterações ao longo da história, 

de maneira a adaptá-la às demandas de cada época. Ainda assim, o mecanismo de por meio do 

qual o som do instrumento é feito permaneceu inalterado até os dias de hoje. Por essa razão, a 

flauta doce pode oferecer uma perspectiva bastante particular do repertório ocidental. Para 

melhor ilustrar as transformações da estética do repertório, cada obra será executada com um 

instrumento historicamente correspondente à sua época. 

Ghaetta é um Jogral em quatro partes intercaladas por um refrão. Os jograis eram 

bastante populares na idade média, mas apenas um pequeno número chegou a nossos dias na 

forma de manuscritos. Como era comum da época, não há uma instrumentação determinada 

podendo ser executada por uma gama bastante diversa de instrumentos: flauta, gaita de fole, 

harpa, saltério etc. Pode ser tocada como solo ou em combinação com outros instrumentos tanto 

simultânea quanto alternadamente. No caso de execução simultânea, pode-se soar em uníssono, 

oitavas, quintas ou quartas. É também possível ser executada com bordão. 

George Philipp Telemann (1681-1767) dominava vários instrumentos, principalmente 

os de teclado, violino, flautas doce e transversal, o que torna sua linguagem, com frequência, 

bastante idiomática. Compôs para os principais gêneros em voga no período barroco: óperas, 

cantatas, missas, paixões, música orquestral e música de câmara. Escreveu tanto para 

profissionais, quanto para amadores, o que impactou sobremaneira o aumento da prática 

musical entre não profissionais. Sob o ponto de vista estético, merece destaque a fluência com 

a qual transitou entre os diversos estilos e formas do barroco. Frequentemente, o compositor 

reúne, em uma mesma peça, estilos como o francês e o italiano, o que ficou conhecido como 

les goûts réunis (os gostos reunidos). Telemann tornou-se ainda um expoente no estilo galante. 

A Fantasia I, em do maior, faz parte de um grupo de 12 Fantasias para flauta solo 

dedicadas, originalmente, para flauta transversal. As referidas Fantasias tornaram-se parte do 

repertório da flauta doce devido à convenção barroca de transpor-se, em uma terça menor 

ascendente, as composições originais para flauta transversal adequando-as para flauta doce. 
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Escritas em 1733, as fantasias são um testemunho da habilidade de Telemann em compor nos 

diversos estilos e formas do barroco, o les goûts réunis (os gostos reunidos).  

Compositor japonês nascido em 1930, Ryohei Hirose, assim como Shinohara, estudou 

composição na Universidade de Tóquio, com Tomojiro Ikenouchi (1906 - 1991). Após seu 

período de formação, Hirose desenvolveu sério interesse por instrumentos japoneses, o que 

resultou em uma série de composições, dentre as quais destaca-se o Concerto para Shakuhachi, 

vencedor do Prêmio Otaka, em 1976. O estilo tenso e dramático das referidas obras é também 

evidente nas peças escritas, no início da década de 1970, e dedicadas para instrumentos 

europeus. É desse período o interesse do compositor pela flauta doce. Meditation (1975), para 

flauta doce contralto solo, é um dos principais resultados dessa fase. Ryohei Hirose foi um 

compositor prolífico, tendo atuado também como professor na Universidade Municipal de 

Artes de Kyoto, cidade na qual faleceu, em 2008.  

Composta em 1975, Meditation evidencia, de maneira geral, a influência da música 

japonesa e, mais especificamente, do shakuhachi, em composições para flauta doce. A sucessão 

de motivos contrastantes e desconexos parece estar em acordo com a ideia de meditação, estado 

no qual a mente deve estar esvaziada de qualquer raciocínio específico. A peça é estruturada 

em cinco partes que devem ser executadas de maneira contínua. A divisão entre as seções, 

quando evidente, ocorre principalmente por mudança de caráter. Apenas na passagem da quarta 

para a quinta seção, é solicitado um silêncio longo. Ainda assim, articulado expressivamente e 

com sentido musical, e que não marca uma mudança de movimentos.  

Joseph Bodin de Boimortier (1689-1755) nasceu na região da Lorraine e mudou-se para 

Paris em 1724 quando sua formação já havia sido concluída. A partir de então, iniciou uma 

carreira composicional prodigiosa tendo escrito para diversos instrumentos, bem como para 

voz. Foi o primeiro compositor francês a utilizar-se do estilo de concerto italiano e, a exemplo 

de Telemann, compôs para o público amador e os instrumentos utilizados por tal público. 

Tornou-se um compositor bastante prolífico, tendo publicado, até o ano de 1747, algo em torno 

de 100 obras.  

A Cinquième Suite. Op. XXXV, em Si menor, faz parte de um conjunto de seis suites 

cuja primeira publicação deu-se no ano de 1731. O título original da edição é: TRENTE-

CINQUIÈME OEUVRE / DE Mr. BOISMORTIER / Contenant / SIX SUITES DE PIÈCE / Pour 

une Flûte traversière seule / avec la Basse. Em duas notas contidas na página de rosto o 

compositor estabelece que as peças contém todos os ornamentos necessários (ces pièces sont 
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ornées de tous leurs agréments), bem como deixa explícito que podem ser tocadas como peças 

solo, sem o acompanhamento do baixo contínuo (on pourra les jouer sans basse). Na presente 

performance, optou-se pela execução da obra em sua tonalidade original. Para tal, será utilizada 

uma flauta de voz, cuja afinação é a bastante próxima à da flauta transversal barroca.  

Não é sabido o ano de nascimento de Narcisse Bousquet, apenas seu ano de morte, 1869. 

Bousquet é considerado um dos maiores virtuosi de flageolet de sua época. Atuou também 

como professor do referido instrumento e editor musical. Como compositor, seu período mais 

fértil foi de 1850 a aproximadamente 1869. Seus trabalhos para flageolet incluem: “Duas 

escolas para flageolet”; 36 estudos; 12 solo caprichos; numerosas melodias com piano ou com 

orquestra; quadirlhas; polkas; e outras danças para diversas combinações instrumentais. 

Os dois caprichos apresentados fazem parte dos 12 Grand Caprices (1864). A edição 

utilizada, para flauta doce contralto (instrumento em fá) transpõe a tonalidade original de 

diversas das obras (caprichos nº 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) em um tom a baixo. Ainda que o mecanismo 

de funcionamento do flageolet seja praticamente o mesmo da flauta doce, a transposição faz-se 

necessária uma vez que aquele instrumento é afinado uma nona acima da flauta doce contralto.  
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II Recital de Doutorado 

Duo Castelo & Braga – Música Brasileira para flauta doce e piano 

Recital Liduino Pitombeira 

LPCM - Laboratório de Performance e Cognição Musical 

Escola de Música e Artes Cênicas da UFG  

Campus II da UFG, Sala 113 

 

Série Música de Câmara em Pauta 

Goiânia, 02 de julho de 2015 

 

• Sonata para Flauta doce e Piano nº 1, Op. 15, 1994  (dedicada a David Castelo) 

 

1. Duality 

2. Passing by 

3. Mirrors 

 

• Beduschiana, Op. 80, 2003 (dedicada a Luis e Luciane Beduschi) 

 

1. Aria 

2. Passepied 

 

• Sonata para Flauta doce e Piano nº 2, Op. 156, 2010 (dedicada a Daniele Cruz Barros) 

 

1. Sagração 

2. Pierrot 

3. Bagatela 

 

• Fantasia sobre a Muié Rendêra, Op. 1e, 1988 (para Duda) 

 

• Sonata para flauta e piano nº 1, Op 14, 2003 (dedicada a Celso Woltzenlogel) 

 

 

1. Allegro 

2. Adagio 

3. Allegreto 

 

• Retrato de uma cidade (dedicado a a Aymara Silva) 

 

 

Recital apresentado por David Castelo como Requisito Parcial para a obtenção do título de DOUTOR 

em Música pelo PPG Música do Instituto de Artes da UNESP sob a orientação da professora doutora 

Sonia Ray que preside a banca composta também pelos professores doutores Antônio Marcos Souza 

Cardoso e Beatriz Carneiro Pavan. 
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Liduino Pitombeira - Compositor 

Liduino Pitombeira (Russas-Ceará, 1962) é professor de composição da Escola de 

Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É doutor em composição e teoria 

pela Universidade Estadual de Louisiana (EUA) onde estudou com Dinos Constantinides. 

Lecionou composição, orquestração e técnicas composicionais contemporâneas, de 2004 a 

2006, na Universidade Estadual de Louisiana, onde já vinha atuando como instrutor bolsista 

desde 2001. Foi professor substituto de harmonia, contraponto e análise da Universidade 

Estadual do Ceará (1996-1998). Estudou composição e harmonia com Vanda Ribeiro Costa 

(1985-91), Tarcísio José de Lima (1985-88) e José Alberto Kaplan (1991-98). Durante doze 

anos (1986-1998) atuou como instrumentista e diretor musical do Syntagma, um grupo 

dedicado à performance e à pesquisa da música antiga e da música nordestina. Foi consultor de 

música da Secretária de Cultura do Estado do Ceará (1995-1997) onde elaborou e coordenou 

projetos como os da Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho e Quinteto de Sopros Alberto 

Nepomuceno. Suas obras têm sido executadas pelo Syntagma, Orquestra de Câmara Eleazar de 

Carvalho, Quinteto de Sopros da Filarmônica de Berlim, Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo, Louisiana Sinfonietta, Red Stick Saxophone Quartet, New York University New Music 

Trio, Orquestra Filarmônica de Poznan (Polônia), Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, 

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Orquestra Sinfônica do Recife, Orquestra Sinfônica da 

USP e Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). Recebeu importantes premiações 

em concursos de composição no Brasil, destancando-se o 1o Prêmio no I Concurso Nacional 

Camargo Guarnieri, por sua obra Suite Guarnieri, para orquestra de cordas, e o 1o Prêmio no 

Concurso Sinfonia dos 500 Anos , por sua tese de mestrado, Uma Lenda Indígena Brasileira, 

para orquestra sinfônica. Em março de 2004 recebeu, nos Estados Unidos, o prêmio 2003 

MTNA-Shepherd Distinguished Composer of the Year (Compositor do Ano) por seu trio com 

piano Brazilian Landscapes No.1. Mais recentemente, obteve em 2005 o 1o Prêmio no Sigma 

Alpha Iota s Inter-American Music Awards competition com a obra Brazilian Landscapes No.2 

para quinteto de metais, e em 2006 o 1o Prêmio no Kean University competition com a obra 

Brazilian Landscapes No.6 para quinteto de cordas. Suas obras são publicadas pela Edition 

Peters, Bella Musica, Conners, Alry, RioArte, e Irmãos Vitale. Pitombeira vem tendo diversas 

obras gravadas regularmente desde 1997. Destaca-se em 2007 a gravação da Seresta No.15, 

para violoncelo, piano, soprano e percussão e da Sonata para violoncelo e piano No.1 no CD 

Seresta: Musik aus Südamerika, do violoncelista suiço Martin Merker. É membro da College 
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Music Society, Society of Composers e Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Música (ANPPOM). Suas pesquisas em composição e teoria musicais têm sido publicadas em 

diversos periódicos e apresentadas em diversos congressos no Brasil e no exterior. 

 

Notas de programa 

Por David Castelo 

 

No presente recital, três das obras selecionadas foram originalmente escritas para flauta 

doce, em ordem cronológica de composição: Sonata para Flauta doce e Piano nº 1, Op. 15, 

1994; Beduschiana, Op. 80, 2003; e Sonata para Flauta doce e Piano nº 2, Op. 156, 2010. 

Fantasia sobre a Muié Rendêra, Op. 1e, 1988; Sonata para Flauta doce e Piano nº 2, Op. 156, 

2010 foram escritas para flauta transversal e piano. Por fim, Retratos de uma cidade, Op 22b, 

1995 ver. 2011, é original para clarineta e piano.  

Liduino Pitombeira, no final da década de 1980, quando ainda residente em Fortaleza, 

teve larga experiência com as questões relativas à prática da música antiga em virtude de sua 

participação no Grupo Syntagma. O Syntaga, grupo que ainda está em plena atividade, já nesse 

período, dispunha de largo instrumental: flautas doces, cravo, viola da gamba, alaúde, 

crumhorns, além de vozes. Nesse ambiente, Pitombeira criou seus primeiros arranjos: Juazeiro 

e Algodão, de Luiz Gonzaga e sua Fantasia sobre a Muié Rendêra.  

Meu primeiro contato com a obra de Liduino Pitombeira foi entre os anos de 1988 e 

1989, período em que trabalhei no Grupo Syntagma e estabeleci um relacionamento pessoal 

com o compositor. Entre os primeiros arranjos que executamos, estava a Fantasia sobre a Muié 

Rendêra (1988) que, em sua primeira versão, era composta de um instrumental bastante amplo 

contendo largo conjunto de flautas doces, cravo, dentre outros. 

Seis anos após a Muié Rendêra, em 1994, Pitombeira escreveu a Sonata para Flauta 

doce e Piano nº 1, Op. 15 e a dedicou a mim. A estrei da peça foi feita pelo duo David Castelo 

& Duda di Cavalcanti duas semanas após o término da composição, no Foyer do Theatro José 

de Alencar, em Fortaleza (Ce). O compositor estruturou a obra em três movimentos e fez uso 

de escalas modais típicas do Nordeste brasileiro bem como sonoridades atonais. 

Liduino escreveu duas outras peças para a formação flauta doce e piano. A Beduschiana, 

Op. 80, 2003; e Sonata para Flauta doce e Piano nº 2, Op. 156, 2010. A primeira foi dedicada 

ao Duo Luiz e Luciane Beduschi, a segunda, a Daniele Cruz Barros. Beduschiana é uma peça 

em dois movimentos. O primeiro movimento é monotemático e tem um caráter leve. O segundo 
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movimento é estruturado em duas ideias principais, segundo o compositor, um é conectado às 

sonoridades da música antiga, e o outro à sonoridade francesa e ao jazz. 

A Sonata para Flauta doce e Piano nº 2, Op. 156, 2010, em contraste à leveza das outras 

duas peças para flauta doce, possui um caráter bastante enérgico. A obra é um tributo a 

Stravinsky, Boulez e Bartók. Cada um dos movimentos está associado a um dos compositores 

mediante o uso sistemático de referências estilísticas. 

Retrato de uma cidade (Op. 22b) é inspirada no poema de Carlos Drummond de 

Andrade, tendo sido composta em 1995 e dedicada a Aymara Silva. Trata-se de uma peça em 

um só movimento, com intensa carga dramática.  

Retrato de uma Cidade 

 

Tem nome de rio esta cidade 

Onde brincam os rios de esconder 

Cidade feita de montanha 

Em casamento indissolúvel com o mar. 

 

Aqui amanhece como em qualquer parte do mundo 

mas vibra o sentimento 

De que as coisas se amaram durante a noite. 

 

As coisas se amaram. E despertam 

Mais jovens, com apetite de viver 

Os jogos de luz na espuma, 

O topázio do sol na folhagem, 

A irisação da hora 

Na areia desdobrada até o limite do olhar 

 

Eis que um frenesi ganha este povo, 

Risca o asfalto da avenida, fere o ar. 

O Rio toma forma de sambista. 

É puro carnaval, loucura mansa, 

A reboar no canto de mil bocas, 

Deus veloz que passa e deixa 

Rastro de música no espaço 

Para o resto do ano 

 

A Sonata para flauta e piano nº 1 (Op 14), 2003 foi dedicada a Celso Woltzenlogel. 

Segundo o compositor, a peça é estruturada em um tema de doze notas enquadrado em 

linguagem tonal e modal e desenvolvido mediante a utilização de técnicas contrapontísticas 

tradicionais. A peça é permeada por harmonias do Jazz e mudanças de caráter. Tais elementos 

são os responsáveis pela conexão dos três movimentos da obra.   
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Uma última nota de bastante relevância sobre o programa diz respeito ao processo de 

adaptação das duas peças para flauta transversal (Fantasia sobre a Muié Rendêra e Sonata para 

flauta e piano nº 1) e da pela para Clarineta (Retratos de uma cidade) para flauta doce. O 

primeiro aspecto observado foi a escolha do tipo de flauta doce a ser utilizada que possibilitasse 

a manutenção das tonalidades originais das obras. Assim, optamos por tocar Retratos de uma 

cidade em flauta contralto; Fantasia sobre a Muié Rendêra em flauta soprano e Sonata para 

flauta e piano nº1 em flauta tenor. A partir desta primeira opção, houve a necessidade de oitavar 

algumas alturas do texto original de maneira a torna-lo o mais idiomático possível para a flauta 

doce. Para tal, foram observados aspectos relativos à extensão do instrumento, combinação de 

dedilhados, falta ou excesso de brilho e volume da flauta doce em algumas passagens, bem 

como a adequação de timbre do instrumento ao caráter do trecho em questão. 
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III Recital de Doutorado 

Duo Flustres 

David Castelo & Patrícia Micheline – Flautas doces 

 
Teatro Maria Lourdes Sekeff – IA Unesp 

São Paulo, 12 de março de 2016 

 

 

 

Pierre Danican Philidor (1681-1731)......................................................................Suite II, em Sol Maior 

Fugue; Air em Rondeau; Sarabande; Fugue 

 

Jacques-Martin Hotteterre (1674-1763)..............................Suite No.1 de pièces à 2 dessus, em si menor 

Gravement-Gay; Allemande; Rondeau (Tendre); Rondeau (Gay); Gigue; Passacaille 

 

G. Ph. Telemann (1681-1767)............................................................................Sonata nº 1, em Fá Maior 

Dolce; Allegro; Largo; Vivace 

 

G. Ph. Telemann (1681-1767).............................................................................Fantasia III, em lá menor 

Largo-Vivace-Largo-Vivace; Allegro 

 

G. Ph. Telemann (1681-1767).............................................................Sonata Canônica nº 4, em ré menor 

Vivace ma moderato; Piacevole non largo; Presto 

 

 

 

 

Recital apresentado por David Castelo como Requisito Parcial para a obtenção do título de 

DOUTOR em Música pelo PPG Música do Instituto de Artes da UNESP sob a orientação da 

professora doutora Sonia Ray que preside a banca composta também pelos professores doutores 

Ricardo Kubala e Sonia Albano de Lima. 
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Notas de programa 

Por David Castelo 

 

O presente recital traz um apanhado do repertório escrito para Flauta Doce desde no 

período barroco, notadamente aquele escrito na primeira metade do século XVIII e de origem 

francesa e alemã. Três são os compositores selecionados para este recital: Pierre Danican 

Philidor (1681-1731); Jacques-Martin Hotteterre (1674 – 1763); George Philipp Telemann 

(1681-1767). Os dois primeiros, nascidos na França, são grandes expoentes do estilo nacional 

francês, ainda que Jacques Hotteterre tenha adquirido a alcunha de Le Romaine (o romano). 

Telemann, por seu turno, transitou com absoluta fluência estilística entre as principais escolas 

nacionais do barroco: a francesa e a italiana. Para além da capacidade de fluir entre estilos, 

Telemann foi responsável pela articulação dos referidos estilos, o que é conhecido como o Le 

Gôuts-Réunis (os gostos reunidos). 

A peça de abertura do programa é uma suíte de Pierre Danican Philidor (1681-1731). 

Sua primeira publicação foi feita em 1717. Intitulada “suíte”, a peça contem apenas quatro 

movimentos e duas danças textualmente nomeadas: uma Air em Rondeau e uma Sarabande, 

segundo e terceiro movimentos, respectivamente. O primeiro e último movimentos são fugas, 

gênero tipicamente instrumental. Desta maneira, observa-se que não se trata de uma suíte de 

danças com objetivo coreográfico, mas uma suíte estilizada, para fins instrumentais. A 

composição é originalmente escrita para traverso barroco mas, de acordo com prática de 

performance do período, as obras para traverso barroco são adaptadas para flauta doce mediante 

a transposição de uma terça menor ascendente. 

Jacques-Martin Hotteterre (1674-1763) foi compositor e flautista, e o mais celebrado 

membro de uma família francesa de construtores e performers de instrumentos de sopro. No 

início de sua carreira, viveu e estudou em Roma, período no qual adquiriu o apelido “le 

Romain” (o romano). Em 1708, tornou-se músico do rei da França. Sua fama deve-se 

largamente à flauta transversal, instrumento para o qual compôs prolificament, bem como 

dedicou obras pedagógicas: Principes de la flute traversiere, de la Flute a Bec, et du Haut-bois, 

de 1707 e L'Art de préluder sur la flûte traversière, publicado em 1719.  

A Suite No.1 de pièces à 2 dessus foi publicada em 1712. Trata-se de uma suíte de 

danças estilizadas. A peça é longa, densa e permeada de movimentos que contrastam o espírito 

introspectivo que marca o caráter da obra. A presença de uma Passacaille ao final da peça é 
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algo um tanto a típico uma vez que esse gênero de obra normalmente se encerra com uma Giga. 

Na presente performance, optou-se por executar a obra em sua tonalidade original. Para este 

fim, serão utilizadas flautas de voz (tenor em ré), instrumentos com afinação semelhante à flauta 

transversal barroca.  

George Philipp Telemann (1681-1767) dominava vários instrumentos, principalmente 

os de teclado, violino, flautas doce e transversal, o que torna sua linguagem, com frequência, 

bastante idiomática. Compôs para os principais gêneros em voga no período barroco: óperas, 

cantatas, missas, paixões, música orquestral e música de câmara. Escreveu tanto para 

profissionais, quanto para amadores, o que impactou sobremaneira o aumento da prática 

musical entre não profissionais. Sob o ponto de vista estético, merece destaque a fluência com 

a qual transitou entre os diversos estilos e formas do barroco. Frequentemente, o compositor 

reúne, em uma mesma peça, estilos como o francês e o italiano, o que ficou conhecido como 

les goûts réunis (os gostos reunidos). Telemann tornou-se ainda um expoente no estilo galante. 

A Fantasia III, em lá menor, faz parte de um grupo de 12 Fantasias para flauta solo 

dedicadas, originalmente, para flauta transversal. As referidas Fantasias tornaram-se parte do 

repertório da flauta doce devido, conforme já visto, à convenção barroca de transpor-se, em 

uma terça menor ascendente, as composições originais para flauta transversal adequando-as 

para flauta doce. Escritas em 1733, as fantasias são um testemunho da habilidade de Telemann 

em compor nos diversos estilos e formas do barroco, o les goûts réunis (os gostos reunidos).  

Telemann foi um compositor prolífico para diversos instrumentos, incluídos aí a flauta 

doce e o traverso barroco. Compôs diversas obras para duos de flautas, reunidas em coleções. 

Foram selecionadas obras de duas coleções: a primeira das sonatas em duo, publicas em 1727 

e a quarta das sonata em cânone, publicadas em 1738. 
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“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

INSTITUTO DE ARTES 

 

Recital de Defesa de 

Doutorado 
David Castelo – Flauta doce 

28 de Fevereiro de 2018 – 16:00h 

Instituto de Artes (IA – Unesp), sala 116 

 

 

 

Jacob van Eyck (1590? - 1657)...................................................................Engels Nachtegaeltje 

 

Hans-Martin Linde (1930 -)....................................................................Music for a Bird (1968) 

 

G. Ph. Telemann (1681-1767)................................................................Fantasia I, em Dó Maior 

Vivace; Allegro 

 

Anton Heberle (1808)......................................................................................................Fantasia 

Tempo ad libitum, Adagio, Allegro assai 

 

Matthias Maute (1963 - )....................................................How I love you, sweet follia! (1986) 

 

Marin Marais (1656 - 1728)........................................................................Les Folies d'Espagne  

 

Recital apresentado por David Castelo como Requisito Parcial para a obtenção do título de 

DOUTOR em Música pelo PPG Música do Instituto de Artes da UNESP sob a orientação da 

professora doutora Sonia Ray que preside a banca composta também pelos(as) professores(as) 

doutores(as) Sonia Albano de Lima, Gisela Nogueira, Fausto Borém e Patrícia Michelini. 
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Notas de Programa 

Por David Castelo 

 

O presente recital apresenta as leituras feitas em épocas diversas sobre três temáticas 

frequentemente associadas à flauta doce: a imitação da natureza; a Fantasia; e a Follia. Cada 

uma das temáticas é representada por duas peças de maneira a evidenciar, por um lado, a 

diferença de tratamento empregado e, por outro, suas características comuns. De maneira geral, 

é possível fazer a distinção entre tradicionais e estendidos dos recursos técnicos utilizados na 

construção expressiva das obras. Essa distinção é bastante evidente em Music for a Bird, de 

Hans-Martin Linde (1930 -); e How I love you, sweet follia, de Matthias Maute (1963 - ). Ainda 

assim, recursos expressivos das técnicas estendidas podem ser utilizados no auxílio à 

construção de dinâmicas do repertório antigo, notadamente na Fantasia I, de G. Ph. Telemann 

(1681-1767) e na Folia, de Marin Marais (1656 - 1728). 

A imitação de elementos da natureza é tema recorrente nas composições para flauta doce 

ao longo da história do instrumento. Dentre eles, destaca-se a imitação de pássaros. Os dois 

exemplos selecionados para este concerto: Engels Nachtegaeltje (O pequeno rouxinol inglês) 

de Jacob van Eyck (1590? - 1657) e Music for a Bird, são exemplos bastante distintos da técnica 

associada à performance do instrumento. Em comum, os compositores utilizam tremolos de 

amplitudes variadas, na forma de vibratos e trilos que frequentemente ultrapassam o intervalo 

de segunda.  

No que concerne ao gênero Fantasia, esta tem suas origens na arte da improvisação, e 

se caracteriza mais por um estilo livre e imaginativo que por uma estruturação rígida dos temas. 

A abertura da Fantasia I de G. Ph. Telemann (1681-1767) se caracteriza por esse estilo livre, 

derivado do Stylus Fantasticus da escola de órgão do norte da Alemanha, presente na música 

de Dietrich Buxtehude (1637-1707) e que influenciou, além de Telemann, compositores como 

J. S. Bach (1685-1750). Para os românticos, a fantasia proporcionava os meios para uma 

expansão formal sem as restrições da forma sonata. A respeito de Anton Heberle, pouco se 

sabe. Sua Fantasia é representante da música produzida para consumo da pequena burgueisa: 

temas fáceis e contrastantes, harmonia simples, tempo ad libitum, para citar alguns de seus 

aspectos. 
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O tema da Follia é um dos mais reutilizados por compositores ao longo da história, à 

exemplo de Arcangelo Corelli (1653-1713) e Paolo Benetto Bellinzani (1682-1757). De origem 

ibérica, é associado à loucura e caracterizado por uma progressão harmônica específica. Sua 

linha melódica é uma sarabanda lenta e em compasso ternário. A Follia de Marin Marais (1656 

- 1728) é estruturada como tema e variações. Devido à associação deste tema à loucura, as 

variações são marcadas por mudanças súbitas principalmente de caráter. A sequência da obra 

conduz para um ápice de tensão caracterizada por variações virtuosísticas e pouco melódicas.  

Por seu turno, em sua Follia, Matthias Maute (1963 - ) não recorre à estrutura de tema com 

variações, nem à mudanças de caráter. O compositor explora a elevação do nível de tensão da 

obra por meio da expansão intervalar e da introdução de articulações duras que deslocam o 

fluxo da métrica. 

 


