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Resumo 
 
 
 
A proposta é realizar uma tradução comentada de cinco extratos do Versuch einer 

Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (Ensaio de um método para tocar a flauta 
transversal), de Johann Joachim Quantz, publicado em Berlim no ano de 1752. Esta obra trata 
de questões fundamentais sobre a técnica da flauta alemã e da práxis instrumental, portanto, 
musical dos anos setecentos. A relevância e influência se justificam por sua ampla 
disseminação, realizada através de numerosas edições e traduções, que vão desde o alemão até 
o japonês. Verter os trechos selecionados para o português possibilita o acesso do estudante 
brasileiro a uma importante fonte primária sobre a prática musical do século XVIII. A 
tradução foi realizada através de cotejamento entre as edições francesa (1752), inglesa (2001) 
e espanhola (2007). Para os comentários, buscou-se fazer uma leitura imanente com intuito de 
desvendar os nexos categoriais que arrimaram Quantz na construção de seu ideário técnico e 
musical. Esta leitura abarcou uma análise estética, histórica e musical de temas pontuais do 
tratado, fundamentada, principalmente, nos conceitos técnicos e musicais de Taffanel e 
Gaubert (1958) e Henry Altès (1880), e nas perspectivas históricas e estéticas de Enrico 
Fubini (1970, 2008) e Nikolaus Harnoncourt (1998). Percebe-se, então, que o aprendizado da 
música ou da flauta, especificamente, exige a construção de uma técnica que só se realiza 
através de uma formação humana mais ampla, que possa unir saber prático e formação 
intelectual, experiência e conhecimento. A música de Quantz pretende mover as paixões 
humanas através de uma sonoridade que se funda em expressividade, ideal este que se faz 
música através de condução melódica sensível e afetiva.  

 
 
 
Palavras-chave: Bom gosto – Música instrumental – Expressão das paixões 
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Abstract 
 

 

The proposal of this dissertation is a critical translation of five extracts from the 
Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (essay of a method to play the 
flute), by Johann Joachim Quantz, published in Berlin in 1752. This work presents essential 
questions about the German Flute Technique and about the instrumental practices from the 
eighteenth century. It’s importance and influence is justified by it’s widely dissemination over 
the centuries after many different editions and translation to many languages form German to 
Japanese. Translate this work to Portuguese turn it possible the access of a Brazilian student 
to a fundamental primary fount of information about the musical practices of the eighteenth 
century. This translation was made from a compilation of the French (1752), the English 
(2001) and Spanish (2007) editions. For the comments, it was tried to do an immanent reading 
with the purpose of unveil the categorical connections the influenced Quantz in the 
construction of his technical and musical ideas. This reading embraced a aesthetical, historical 
and musical analysis of some specific parts of the treaty, based, mainly, on the technical and 
musical concepts of Taffanel e Gaubert (1958) and Henry Altès (1880), and on the historical 
and aesthetical perspectives of Enrico Fubini (1970, 2008) and Nikolaus Harnoncourt (1998). 
It can be understood then that the music and/or the flute learning, specifically, demands the 
development of a technique that can be only achieved through a widely human formation that 
could unite practical knowledge and academic formation, experience and knowledge. Music 
by Quantz aims to move human trough a sound that is based in expression, ideal the music 
can be made from sensitive and affective melodic conduction. 

 
 
 

Keywords: Good taste – Instrumental music – Passion expression 
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Introdução 
 

 
 

 O objetivo deste estudo é realizar uma tradução comentada de extratos do Versuch 

einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (Ensaio de um método para tocar a flauta 

transversal), de Johann Joachim Quantz, publicado em Berlim no ano de 1752. Com esta obra, 

Quantz consagrou-se como um dos grandes tratadistas da história, contribuindo 

significativamente para um conhecimento substancial da técnica da flauta alemã e da práxis 

instrumental dos anos setecentos. Segundo Rodolfo Murillo (1997, p. 12), “o Versuch é uma 

das fontes mais citadas na literatura sobre a prática musical do século XVIII. Muitos 

escritores veem Quantz como uma autoridade e, simplesmente, citam o tratado para apoiar 

suas discussões.” A escolha deste objeto foi motivada justamente pelo valor atribuído ao 

escrito como importante fonte primária de informações. Frequentemente citado em estudos 

musicológicos, seu conteúdo vai muito além do ensino técnico ou teórico da flauta 

transversal, trazendo uma ampla discussão sobre a expressividade e o “bom gosto”, assim 

como os conhecimentos e as habilidades necessárias para formar um músico inteligente, 

expressivo e tecnicamente apto a desempenhar seu papel no contexto musical daquele 

período. O esteta italiano Enrico Fubini comenta sobre a importância do Versuch em seu livro 

La Estética Musical del siglo XVIII a nuestros días:   

Considerações técnicas, no amplo sentido, prevalecem também no famoso 
tratado de Quantz, que, embora o título deixe presumir que ele contém 
unicamente instruções sobre o modo de tocar a flauta alemã, se alarga, ao 
contrário, para questões de caráter mais geral, que compreendem problemas 
de notável interesse estético, critico e historiográfico. (1970, p. 69) 

 Desde sua primeira publicação em alemão, no ano de 1752, o Versuch tem sido 

amplamente editado e traduzido para as mais diversas línguas. Essa é uma das razões que 

tornam a obra tão influente e disseminada. No prefácio de sua mais recente tradução para o 

inglês, Edward Reilly (2001) afirma que a versão francesa do tratado foi publicada juntamente 

com o texto original a pedido do próprio Quantz, também em 1752. No prólogo desta edição – 

a francesa, Quantz explica que sua intenção era de tornar o Versuch útil também para outras 

nações. Em 1789, o tratado já estava na sua terceira edição em alemão, sendo que a segunda 

havia saído no ano 1780. Além disso, em seu livro Quantz and His Versuch: Three Studies, 

Reilly (1971 segundo BORTOLETTO, 2014) cita algumas outras versões, encontradas ainda 

nos setecentos, ao fazer uma revisão sobre a influência e a disseminação do tratado na Europa 
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do século XVIII. Portanto, menciona duas edições holandesas (1754), sendo uma tradução 

completa e uma edição parcial dessa mesma tradução; uma tradução parcial inglesa, na qual 

não consta o nome do tradutor e nem a data de publicação, mas que se estima ter sido entre 

1762 e 1798; uma tradução em italiano, que também não traz a data de publicação e nem o 

nome do tradutor, fez parte do acervo do músico e historiador Padre Martini (1706-1784) e 

hoje pertence ao Museo Civico e Bibliografico Musicale de Bolonha; além das 4 edições, já 

citadas e surgidas na Alemanha, incluindo a edição francesa. Na revisão de literatura da sua 

tese de doutorado, Murillo (1997, p. 21) cita algumas traduções que surgiram durante o século 

XX – duas italianas (1992, 1993), uma inglesa (1966, 1976, 1985, 2001), duas japonesas 

(1976), uma holandesa (ano desconhecido) e uma versão parcial em polonês (1994), além da 

sua tradução completa para o espanhol (1997), por ele realizada. 

 Mencionada a importância e influência mundial do Versuch para a práxis instrumental 

setecentista, é importante destacar que a bibliografia brasileira carece de uma edição 

portuguesa do tratado. Embora seja um dos textos mais importantes sobre a prática da flauta, 

o tratado de Quantz é fonte primária ausente das escolas de música e conservatórios de nosso 

país, quase desconhecida do estudante brasileiro. Por isso, uma tradução para o português se 

faz urgente e necessária.        

 É preciso dizer que este estudo não propõe uma tradução completa do Versuch, pois, 

para traduzir a obra em sua completude seria necessário um espaço de tempo mais amplo do 

que permite uma pesquisa de mestrado. Por isso, a escolha e seleção dos extratos se mostrou 

necessária e justificada. Após uma leitura integral do tratado, foi possível observar quais 

capítulos poderiam ser mais representativos do ideário técnico e musical de Quantz. Os 

capítulos selecionados trazem à discussão assuntos fundamentais para se compreender a 

lógica do tratado e oferecem ao leitor de língua portuguesa o acesso a uma importante 

referência sobre o fazer musical do século XVIII. Os trechos selecionados para tradução 

foram a Introdução, Das qualidades necessárias àqueles que desejam se dedicar à música; o 

Capítulo VIII, Sobre as apogiaturas e outros pequenos ornamentos; o Capítulo X, Sobre o 

que um iniciante deve observar em sua prática individual; o Capítulo XI, Sobre a boa 

expressão em geral ao cantar ou tocar e o Capítulo XIV, Sobre a maneira de como se deve 

tocar o Adágio.  

 Na Introdução, Das qualidades necessárias àqueles que desejam se dedicar à música, 

Quantz discute sobre os talentos inatos, isto é, sobre as disposições naturais necessárias para 

se dedicar à música. Ele reflete sobre como reconhecer esses talentos, sobre as disposições 

físicas necessárias e sobre as condições sociais convenientes para poder abraçar a música. 
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Ainda na introdução, ele traz algumas questões estéticas para a discussão, como por exemplo, 

a boa expressão e o bom gosto, sua crítica aos puros naturalistas e o fazer musical na corte 

berlinense do século XVIII.  

 O capítulo VIII, Sobre as apogiaturas e outros pequenos ornamentos, é o primeiro do 

Versuch a tratar da ornamentação. Nele, Quantz explica sobre as apogiaturas e sobre como 

elas devem ser realizadas. Também comenta sobre outros pequenos ornamentos derivados da 

apogiatura, como o trino, o mordente e o grupeto.  

 No capítulo X do Versuch, Sobre o que um iniciante deve observar em sua prática 

individual, Quantz se dedica a escrever sobre o estudo efetivo da flauta alemã, comentando os 

principais aspectos relacionados a sua prática. Aborda alguns assuntos direcionados apenas 

para o flautista – embocadura, postura, digitação, emissão do som, golpes de língua, 

disposições físicas necessárias e respiração. Ainda neste capítulo, Quantz faz uma reflexão 

sobre o professor de música ideal.  

 O capítulo XI, Sobre a boa expressão em geral ao cantar ou tocar, é totalmente 

dedicado à boa expressão e ao bom gosto. Para começar, faz uma relação entre a expressão na 

música e na oratória, expondo suas semelhanças e indicando as principais qualidades para 

uma boa expressão. Fala também sobre a quebra das tradições estilísticas no século XVIII, 

sobre as regras do estilo galante e sobre as paixões na música.  

 Por último, o capítulo XIV, Sobre a maneira de como se deve tocar o Adágio, se 

dedica ao grande momento da expressão, o Adágio. Quantz parte da disposição do intérprete 

para reconhecer as diferentes tonalidades e o efeito particular de cada uma no caráter dos 

movimentos lentos. Discorre sobre os diferentes tipos de Adágio e sobre como as mudanças 

de caráter podem distingui-los.   

 A tradução para o português brasileiro foi feita através de cotejamento entre as 

traduções já existentes em francês, requisitada e aprovada pelo próprio Quantz (1752), em 

inglês, traduzida por Edward R. Reilly (2001), e em espanhol, por Rodolfo Murillo (2007). 

Não pretendo apresentar aqui uma teoria da tradução, contudo, o conceito adotado nesta 

pesquisa confere maior importância ao significado expresso na linguagem de origem do que 

às palavras que foram usadas para expressá-lo. Ou seja, objetiva-se transmitir, com o máximo 

de equivalência, as ideais e o sentido do conteúdo original e não literalmente as palavras 

usadas para fazê-lo. Através do cotejamento, foi percebido que determinadas palavras podiam 

ter usualidades e até significados distintos entre as três línguas, quer dizer, palavras que eram 

recorrentes em determinada língua soavam desconhecidas ou mesmo sem sentido algum numa 

outra língua.  
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 Para a coleta de dados utilizei a pesquisa bibliográfica geral e específica em história da 

música, musicologia, estética da música, e outras áreas afins, com o objetivo de formar um 

referencial teórico que pudesse embasar consistentemente a análise e a reflexão atinentes ao 

estudo, bem como contextualizá-lo no universo científico em geral. A constituição do 

referencial teórico a partir da pesquisa bibliográfica formou os conceitos e as concepções 

teóricas que serviram de base à pesquisa e à estruturação do trabalho. 

 A elaboração do comentário buscou a discussão crítica através de uma análise teórica e 

multidisciplinar que objetivou definir a perspectiva de Quantz ao escrever seu tratado, tendo 

em vista o contexto estético e histórico da música no período em que viveu. Vale marcar, no 

entanto, que não se pretende realizar uma análise que ultrapasse questões pontuais, pois, o 

objetivo aqui é esclarecer algumas categorias que serviram de arrimo para a construção das 

ideias musicais desta quadra histórica na Alemanha. Através deste passo analítico, dividido 

em duas partes, busca-se entender e explicitar a lógica prático-instrumental e os pressupostos 

estéticos e históricos que arrimaram os extratos do tratado.  

 Para fundamentar esta exegese, na parte em que apresento e discuto as questões 

técnicas do Versuch voltadas para a prática da flauta, apoio-me especialmente nos conceitos 

técnicos e musicais de Taffanel e Gaubert (1958), através de seu Método Completo de Flauta, 

e Henry Altès (1880), através de seu método homônimo, assim como em minha própria 

experiência enquanto flautista profissional e professor de flauta. Na segunda parte, em que 

abordo as categorias estéticas e históricas que motivaram o tratadista, dialogo principalmente 

com as perspectivas e concepções de Enrico Fubini (1970, 2008) e Nikolaus Harnoncourt 

(1998). 

 Para a parte conclusiva, dedico-me a refletir sobre o legado deixado por Quantz e seu 

Versuch, procurando compreender a sua percepção sobre o aprendizado da música e trazê-la, 

como exemplo, para nossa vivencia atual. Para ele, uma bela sonoridade conquistada com o 

estudo contínuo e pragmático é mediação e não um fim em si mesmo. A atividade musical é 

uma ação reflexiva e, ao mesmo tempo, sensível. Para realizá-la, o aluno de música tem de 

expandir seu horizonte de conhecimentos musicais e também não musicais. Tocar bem 

significa comover o publico, sensibilizá-lo através da expressividade. E esta expressividade só 

pode acontecer através de um músico que conhece e sente a própria música, que a entende 

como sentimento. 
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Parte I – Tradução do Versuch einer Anweisung die Flöte 

traversiere zu spielen de Quantz (extratos) 

   
Introdução 

 

Das qualidades necessárias àqueles que desejam se dedicar à 

música 
 

§ 1 

 Antes de iniciar minhas instruções para aprender a tocar flauta e ao mesmo tempo 

tornar-se um bom músico, será necessário transmitir àqueles que desejam se dedicar à música, 

e com isso se fazer útil ao público, as regras segundo as quais eles podem saber se possuem as 

qualidades necessárias para ser um músico ideal. Desta maneira, não irão se equivocar ao 

escolher sua profissão, nem se envergonharão de tê-la abraçado sem possuir as qualidades 

necessárias.  

 

§ 2 

 Refiro-me aqui somente aos que realmente desejam fazer da música sua profissão e 

que esperam destacar-se com o tempo. Menos, naturalmente, é exigido daqueles que buscam 

apenas se entreter, embora, possam também conquistar honra e prazer se estiverem dispostos 

e capazes de se beneficiar com o que será discutido nas próximas páginas.    

 

§ 3 

 A decisão de se dedicar à música, assim como a escolha de qualquer profissão, deve 

ser tomada cuidadosamente. Pouquíssimas pessoas têm a sorte de ser destinada à ciência1 ou 

profissão a qual têm uma disposição natural mais aguçada. Este infortúnio frequentemente 

deve-se à falta de conhecimento por parte dos pais ou superiores. Eles costumam forçar os 

jovens a abraçar aquilo que somente dá prazer a eles mesmos; ou imaginam que esta ciência 

ou aquela profissão é mais honrosa e traz maior reconhecimento e mais vantagens do que uma 
                                                
1 No século XVIII, a palavra alemã Wissenschaft (Science, em francês) teve uma ampla variedade de 
significados. Poucos destes significados estão intimamente relacionados ao termo ciência como usado hoje em 
dia, embora ainda sejam incluídos em alguns dicionários. Wissenschaft, como utilizado por Quantz, pode ter tais 
significados: 1) conhecimento em geral; 2) uma determinada área do conhecimento; 3) uma arte ou uma 
habilidade particular; 4) uma das artes; 5) uma disciplina relacionada com as artes. (REILLY, 2001).  



 

 

13 

outra; ou eles desejam que as crianças aprendam o mesmo ofício de seus pais, forçando-os a 

abraçar, assim, um estilo de vida para o qual elas não têm amor nem disposição. Portanto, não 

é de se estranhar que estudiosos excepcionais e particularmente artistas notáveis sejam tão 

raros. Se tivéssemos mais respeito às inclinações dos jovens; se déssemos a liberdade de 

escolher por si próprios a ocupação para a qual apresentam maior inclinação, veríamos mais 

gente feliz e verdadeiramente útil à sociedade. É evidente que se estivéssemos fazendo a 

escolha adequada, muitos dos chamados estudiosos ou artistas teriam sido meros artesãos, 

enquanto muitos artesãos poderiam ter se tornados estudiosos ou artistas notáveis. Eu mesmo 

conheço um exemplo de dois músicos que estudaram ao mesmo tempo, com o mesmo 

professor, cerca de quarenta anos atrás. Seus pais eram ferreiros. O primeiro foi destinado à 

música por um pai que era rico e não queria que seu filho se tornasse um simples artesão. Não 

poupou gastos, mantendo vários professores para instruir seu filho na ciência do baixo 

contínuo, na composição, e em vários instrumentos. Embora o jovem tenha se esforçado e 

mostrado um grande desejo por aprender música, permaneceu um músico mediano e teria sido 

mais adequado ao ofício do pai que à música. O segundo músico2, ao contrário, foi destinado 

por seu pai, que não possuía tantos bens, ao ofício de ferreiro. E este certamente teria sido o 

seu destino se a morte prematura de seu pai não o tivesse deixado livre para escolher a seu 

critério, um modo de vida. Seus parentes procuraram saber se ele queria vir a ser ferreiro, 

alfaiate, músico, ou se desejaria seguir carreira acadêmica, pois havia entre eles algumas 

pessoas em cada uma destas profissões. Por sentir maior inclinação pela música, ele 

felizmente abraçou esta arte, aprendendo com o professor acima mencionado. O que lhe faltou 

de instrução e de meios para manter outros professores, foi suprido com seu talento, 

inclinação, avidez e aplicação, bem como pela sorte de, ocasionalmente, encontrar-se em 

lugares onde podia ouvir a boa música e se beneficiar do relacionamento com músicos 

conceituados. Tivesse seu pai vivido apenas alguns anos a mais, este filho de ferreiro teria se 

tornado também ferreiro. Por consequência, seu talento para música teria sido sepultado e as 

obras que criou depois nunca teriam sido concebidas. Não vou mencionar aqui os muitos 

outros casos de pessoas que dedicaram metade de suas vidas à música, tornando-a sua 

profissão, e ao chegar a uma idade mais avançada dedicaram-se a outro ofício, no qual sem 

grande instrução tiveram mais sucesso do que na música. Se estas pessoas tivessem sido 

encaminhadas ainda na juventude para a profissão que mais tarde abraçaram, inevitavelmente, 

elas teriam se tornado grandes mestres.    

                                                
2 O segundo músico é o próprio Quantz, que aqui faz um relato anônimo de suas próprias experiências enquanto 
jovem. (QUANTZ, 1972 segundo REILLY, 2001). 
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§ 4 

 Para se tornar um bom músico é preciso ter grandes talentos. Aquele que deseja ser 

compositor deve ter um espírito vivo e impetuoso, uma alma suscetível de ternos sentimentos; 

uma boa mistura do que os sábios chamam de temperamentos, sem muita melancolia; muita 

imaginação, criatividade, juízo e discernimento; uma boa memória, um ouvido delicado e 

sensível, uma vista boa e rápida, e muita aptidão3. Aquele que deseja se dedicar a tocar um 

instrumento deve possuir, além das muitas qualidades de espírito mencionadas acima, as 

diferentes disposições corporais adequadas à natureza de cada instrumento. Por exemplo, para 

tocar um instrumento de sopro, sobretudo a flauta, deve-se ter um corpo completamente 

saudável, pulmões fortes e abertos, uma respiração profunda, e dentes que não sejam 

demasiado grandes ou pequenos. Os lábios não devem ser grossos e nem inchados, mas 

delgados, lisos e finos; não devem ter muita nem pouca carne e devem poder fechar 

facilmente a boca. Uma língua hábil e com muita mobilidade. Os dedos bem formados 

providos de fortes tendões, que não sejam muito longos ou muito curtos, tampouco muito 

carnudos ou pontiagudos. E, finalmente, deve ter uma passagem nasal desobstruída, para 

inalar e exalar com facilidade. O cantor, assim como o instrumentista de sopro, deve ter o 

peito forte, a respiração profunda e a língua livre, enquanto instrumentistas de cordas devem 

ter dedos hábeis e tendões fortes. Além disso, o cantor deve ser dotado de uma bela voz e os 

instrumentistas de cordas devem ter articulações flexíveis em suas mãos e braços.  

 

§ 5 

 Se, então, estas qualidades são encontradas em uma pessoa, ela realmente tem 

capacidade inata para a música. Mas, como os dons naturais são tão variados e raramente se 

encontram todos presentes na mesma pessoa, sempre haverá gente com mais facilidade para 

uma coisa do que para outra. Por exemplo, uma pessoa pode ter um talento natural para a 

composição, mas não ter facilidade com instrumentos, enquanto outra pode possuir 

habilidades para os instrumentos, mas não ser capaz de compor. Outra pessoa pode ter mais 

talento para um instrumento do que para outro, enquanto outra pode ter para vários ou ainda 

para instrumento nenhum. Se alguém tem o talento necessário para a composição, para o 

canto e para os instrumentos, pode-se dizer, no sentido mais exato, que nasceu para a música. 

 

 

                                                
3 Na versão francesa Quantz utiliza a palavra docilidade, que significa facilidade em aprender ou assimilar. 
Como no português é pouco usual, optei pelo uso do termo “aptidão”.  
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§ 6 

 Por isso, antes de realizar algo na música é necessário que cada um examine 

cuidadosamente a área para qual tem mais talento e inclinação. Se esta questão fosse sempre 

devidamente considerada, não haveria tanta imperfeição na música como no presente, que, no 

entanto, sempre existiu. Porque aquele que se dedica a um ramo da música para o qual lhe 

falta talento, ainda que tenha a melhor instrução e maior aplicação, será sempre um músico 

medíocre. 

 

§ 7 

 Fica evidente, a partir do que foi dito acima, que é necessário um talento particular 

para se tonar um músico hábil e erudito. Por músico hábil4 quero dizer um bom cantor ou 

instrumentista, enquanto um músico erudito5 é aquele que aprendeu composição 

profundamente. Uma vez que nem sempre se precise de alguém da mais alta excelência, um 

músico medíocre pode bem ser o que os italianos chamam de Ripieno, ou seja, executante de 

partes secundárias. Nota-se que não é necessário um grande talento para aquele que aspira ser 

não mais que um bom ripienista6. Porque se tem um corpo saudável, as extremidades bem 

dispostas e ainda não é estúpido ou mentalmente incapaz, pode, com muita diligência, 

aprender os aspectos mecânicos da música, que na verdade é o que se espera de um ripienista. 

Tudo o que se precisa saber – por exemplo, o compasso7, o valor, a subdivisão das notas e 

demais assuntos relacionados a estes; a arcada para os instrumentistas de cordas, os ataques 

com golpes de língua, a embocadura e a posição dos dedos para os instrumentistas de sopro – 

pode ser compreendido através de regras explicadas claramente. O fato de existir tantos 

músicos que não têm qualquer compreensão sobre nada disto, em geral, deve-se a sua própria 

negligência. É surpreendente ver que muitos músicos de idade madura são ainda deficientes 

em assuntos que poderiam ter aprendido em dois ou três anos, por falta de oportunidade de 

aperfeiçoamento. O que acabo de dizer não deve ser interpretado como menosprezo aos bons 

ripienistas. Há muitos que são talentosos e aplicados, distinguem-se acima dos outros e muitas 

vezes são dignos e capazes de conduzir uma orquestra. No entanto, sofrem a infelicidade de 

ser tão afligidos e impedidos em consequência da inveja, cobiça e inúmeras outras razões, que 

seus talentos nunca conseguem alcançar a maturidade. É um consolo para aqueles que 
                                                
4 Do francês, Habile Musicien. 
5 Do francês, Savant Musicien. 
6 Peço desculpas ao leitor pela palavra ripienista, que talvez lhe seja desconhecida. Contudo, ela se tornará 
compreensível com a descrição dada a seguir. (Nota do original).  
7 A palavra tempo no texto francês é substituída por compás no espanhol. Num sentido mais amplo, o termo 
tempo pode indicar o compasso.  
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apreciam a música, mas não têm muito talento, pois embora a natureza não lhes permita se 

destacar em sua arte, podem ainda tornar-se bons ripienos. Mas aquele que possui um espírito 

frio e insensível, os dedos irremediavelmente desajeitados e nenhum ouvido para a música, 

faria melhor se aprendesse outra coisa. 

 

§ 8 

 Aquele que deseja alcançar a excelência na música deve sentir em si mesmo amor 

perpétuo e incansável pelo que faz, não poupando esforços para realizar com disposição e boa 

vontade o seu trabalho. Ademais, deve suportar com firmeza todas as dificuldades que se 

encontram neste estilo de vida. Raramente a música nos proporciona os mesmos benefícios 

das outras artes, e mesmo que alguns prosperem, esse êxito é na maioria das vezes 

inconstante. Mudança de gosto, cansaço físico, envelhecimento, a perda de um mecenas – 

cujo patrocínio é frequentemente o único meio de sustento de muitos músicos – tudo isso 

pode impedir o desenvolvimento da música. A experiência é suficiente para nos confirmar 

isto: ao recuar apenas meio século, vemos o quanto tem mudado a música na Alemanha! Em 

muitas cortes e cidades onde antes florescia a música e se educava tanta gente talentosa, hoje 

prevalece nada mais que a ignorância. Na maioria das cortes, onde antes havia músicos 

competentes, inclusive alguns que eram excelentes, tem sido adotado o infeliz costume de 

ocupar os mais importantes cargos musicais com gente que não mereceria os últimos postos 

em uma boa orquestra. Graças a sua posição social, estas pessoas possuem certa aceitação 

entre os ignorantes, que se deixam enganar por títulos, mas são depreciados pelos verdadeiros 

conhecedores, e não honram a música, nem o senhor a quem servem. Embora a música seja 

uma ciência que nunca pode ser estudada ou investigada muito a fundo, não tem a sorte de ser 

ensinada publicamente, como outros conhecimentos de igual ou maior importância. Devido a 

falta de lucidez, alguns filósofos modernos8 não consideram, como os antigos9, que seja 

necessário o conhecimento musical. Pessoas de recursos não se dedicam e os pobres não têm 

os meios para manter bons professores ou para viajar a lugares onde a música de bom gosto 

está em voga. No entanto, em alguns lugares a música tem começado a receber maior estima 

novamente. Há cada vez mais nobres apreciadores, aficionados e mecenas. Sua honra está 

começando a ser restaurada por alguns filósofos esclarecidos que a incluem outra vez entre as 

Belas Artes. O gosto pelas Belas Artes, particularmente na Alemanha, está se tornando cada 

                                                
8 Quantz provavelmente se refere aos enciclopedistas. 
9 Aqui, ele está se referindo aos gregos. Em outro lugar usa o mesmo termo apenas para se referir a qualquer 
geração anterior de músicos, no sentido de anciãos.  
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vez mais esclarecido10 e difundido. Qualquer um que tenha formação adequada poderá sempre 

ganhar a vida. 

 

§ 9 

 Além de talento e amor pela música, é necessário contar com a orientação de um bom 

professor. Seria muito extenso se fosse tratar de professores em todas as áreas da música. 

Como exemplo, vou tomar o tempo apenas para discutir o tipo de professor necessário ao 

estudo da flauta. É verdade que este instrumento tem se tornado muito popular nos últimos 

trinta ou quarenta anos, sobretudo na Alemanha. Já não nos fazem falta peças com as quais 

um aprendiz possa aprender com destreza, as habilidades necessárias para controlar a língua, 

os dedos e a embocadura, como era o caso quando o instrumento começava a se tornar moda. 

Apesar disso, ainda há pouquíssimas pessoas que sabem como tocá-lo, de acordo com sua 

natureza e de maneira apropriada. Parece que a maioria dos flautistas de hoje só sabem usar os 

dedos e a língua, mas não a cabeça, não é mesmo? É absolutamente necessário, para qualquer 

um que queira aprender adequadamente este instrumento, possuir um bom professor. 

Expressamente exigirei isto de qualquer um que deseje fazer uso do meu método. Mas, 

quantos existem que realmente merecem o título de professor? Quando observados de perto, 

não é a maioria deles ainda estudante em suas áreas? Como, então, podem ensinar música se 

eles mesmos permanecem num estágio de ignorância? É certo que há alguns que tocam bem, 

ou pelo menos razoavelmente, o instrumento. Muitos, porém, não tem a capacidade de 

transmitir aos outros aquilo que sabem. É possível que alguém toque muito bem, mas não 

saiba ensinar ou, ao contrário, ensine melhor do que toca. E uma vez que o aluno não é capaz 

de julgar se um professor ensina bem ou mal, deve se considerar com muita sorte se, por 

casualidade, escolher o melhor. Os atributos de um professor que formará bons estudantes são 

difíceis de definir em detalhes, mas uma ideia aproximada pode ser obtida a partir da seguinte 

lista de defeitos que se deve evitar. Um principiante também fará bem em pedir o conselho de 

pessoas que são imparciais, mas que tenham conhecimentos sobre música. O aluno deve ter 

cuidado com um professor que não entenda nada de harmonia e que não é mais que um 

instrumentista; que não tenha aprendido seu ofício completamente e com os princípios 

corretos; que não tenha conceitos claros sobre embocadura, posição dos dedos, respiração e 

ataques com golpe de língua; que não saiba tocar claramente as passagens11 de um movimento 

                                                
10 Éclaré: iluminado, esclarecido ou ilustrado.   
11 O termo “passagens” (passages) é amplamente utilizado por Quantz para se referir a uma parte importante da 
composição que exige determinada habilidade técnica do executante. 
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Allegro e nem as pequenas sutilezas e ornamentos de um Adágio12; que não tenha uma 

execução agradável e distinta ou um gosto refinado, em geral; que não possua nenhum 

conhecimento sobre a proporção das notas13, para tocar a flauta com entonação correta; que 

não saiba observar o compasso com extrema precisão; que não saiba ligar as partes de um 

simples canto ou introduzir, nos lugares apropriados, as apogiaturas, pincemens14, 

battemens15, flattemens16, doublés17, trinos e cadências; que não saiba acrescentar à simples 

melodia de um Adágio, os ornamentos opcionais apropriados ao canto e à harmonia, nem que 

seja incapaz de sustentar o contraste quer através da alternância entre forte e piano, quer 

através de ornamentos. O aluno deve evitar um professor que não tenha condições de explicar 

absolutamente tudo o que não compreende; que ensina tudo de ouvido e através de imitação, 

da mesma maneira que se ensina cantar os pássaros; um professor que bajula o aluno ou que 

negligencia seus defeitos; que não tenha paciência para mostrar ao aluno a mesma coisa várias 

vezes; que não saiba escolher as peças adequadas para o nível em que se encontra o aluno, 

nem como tocá-las no seu estilo; que busca apenas entreter o aluno; que prefira o interesse 

próprio ao invés da dignidade, a comodidade ao trabalho árduo, o ciúme e a inveja ao invés do 

altruísmo; enfim, um professor cuja finalidade ao ensinar, em geral, não seja a música. 

Professores com estes defeitos não podem formar bons alunos. No entanto, se encontrar um 

professor cujos alunos tocam, não só claramente e distintamente, mas também com precisão 

rítmica, você terá razões significativas para esperar muito dele. 

 

§ 10 

 Aquele que deseja dedicar-se à música proveitosamente irá desfrutar de uma vantagem 

significativa se cair desde o princípio nas mãos de um bom professor. Há quem acredite 

equivocadamente que não seja necessário um bom professor para aprender os princípios 

fundamentais. Por uma questão de economia, escolhem frequentemente um professor mais 

barato, que na maioria das vezes não sabe absolutamente nada. Tal qual um cego a conduzir 

outro. Recomendo o contrário. O melhor professor deve ser assegurado logo no começo, 

                                                
12 Quantz usa os termos Adágio e Allegro de forma genérica, para determinar todos os tipos de peças ou 
movimentos rápidos por um lado, e todos os tipos de peças lentas, por outro. 
13 O termo “a proporção das notas” refere-se às relações matemáticas inerentes aos intervalos musicais, em 
outras palavras, às alturas exatas das notas. 
14 Pincé, mordente. 
15 Ver o parágrafo § 15 do Capítulo VIII. 
16 Em nota de rodapé, Reilly (2001, p. 165-166), tradutor do Versuch para o inglês, explica que “esta passagem é 
uma das raras referências de Quantz ao Bebung [flattement], que é discutido mais completamente por Hotteterre 
e Corrette. O Bebung não é um vibrato no sentido moderno. No século XVIII, foi considerado um tipo especial 
de embelezamento semelhante ao trinado.” 
17 O mesmo que grupeto. 
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mesmo que custe duas ou três vezes mais do que outros. No final, o custo será menor e 

também se economizará tempo e esforços. É avançado mais em um ano com um bom 

professor do que em dez anos com um medíocre.  

 

§ 11 

 Embora seja indispensável um bom professor que saiba instruir com excelência, como 

já foi mostrado aqui, muito depende também da aplicação dos próprios alunos. Há exemplos 

frequentes de bons professores que formaram alunos medíocres e, ao contrário, de professores 

medíocres que formaram bons alunos. É bem sabido que muitos distintos e excelentes 

músicos não tiveram outro professor senão o seu grande talento e a oportunidade de ouvir boa 

música. Através de esforço próprio, dedicação, diligência e constante investigação, estes 

músicos avançaram ainda mais do que os que foram instruídos por vários professores. 

Portanto, é necessário que o estudante se dedique plenamente. E aconselho aos que não o 

fazem, a não se ocupar com música, sobretudo, se estudam com a intenção de fazer fortuna 

através dela. Nenhum sucesso pode ser prometido a quem prefere a ociosidade, a indolência, 

ou outras frivolidades mais do que a música. Muitos que se dedicam à música enganam a si 

mesmos neste sentido, desistindo dela a partir das dificuldades encontradas; desejam 

aprimorar sua técnica, mas não querem exercer o esforço necessário; imaginam que na música 

tudo é agradável, que aprendê-la é como uma brincadeira de criança; pensam não ser 

necessário fazer esforço físico ou mental; que conhecimento e experiência nada têm a ver com 

música; enfim, que tudo depende unicamente de inclinação e talento. É verdade que 

inclinação e talento são a base sobre a qual um conhecimento sólido deve ser construído, mas 

uma boa instrução e por parte do estudante muita aplicação e reflexão são absolutamente 

necessários para erguer toda a estrutura. Se um aluno tem a sorte de encontrar um bom 

professor desde o início, deve depositar toda sua confiança nele. Deve ser atencioso ao invés 

de obstinado. Deve procurar com zelo e avidez não apenas realizar e copiar o que seu 

professor prescreve durante a aula, mas também repeti-lo muitas vezes por si próprio, com 

muita aplicação. E, se não entender corretamente qualquer coisa ou se esquecer, deve 

perguntar ao professor sobre isto na aula seguinte. Um aluno não deve deixar-se contrariar se 

é frequentemente advertido sobre o mesmo problema, mas antes deve tomar tais advertências 

como um sinal de sua própria falta de cuidado e do zelo de seu professor, e considerar que o 

melhor professor é aquele que lhe corrige com maior frequência. Por isso, o aluno deve 

prestar muita atenção aos próprios defeitos, pois, quando começar a reconhecê-los, metade da 

batalha estará ganha. Se for necessário ao professor corrigi-lo muitas vezes sobre o mesmo 



 

 

20 

problema, pode ter certeza que não terá grande êxito na música. Pois, existem inúmeras coisas 

que nenhum professor poderá ensinar ao aluno, e este deve, por assim dizer, alcançar a partir 

de outros. Na verdade, é este roubo lícito que produz os maiores artistas18. O estudante não 

deve assimilar nada que tenha sido objeto de muitas críticas, pode fazê-lo, antes, como exige 

o professor. Não deve prescrever ao professor que tipo de peças deve lhe ser dada, cabendo ao 

professor saber o que pode ser mais vantajoso ao aluno. Se, como pressuponho, teve a sorte de 

encontrar um bom professor, deve procurar mantê-lo enquanto necessite de instrução. Não há 

nada mais prejudicial a um aluno que se valer da instrução de um professor após o outro. 

Diferentes maneiras de execução e diferentes formas de tocar confundem o iniciante, uma vez 

que deva, por assim dizer, constantemente recomeçar. Há muitos que gostam de se gabar por 

ter estudado com vários grandes professores, mas raramente se nota que tenham se 

beneficiado muito com isto. Aquele que corre de um professor a outro não está satisfeito com 

nenhum, nem tem confiança em nenhum, e ninguém pode aceitar os preceitos de uma pessoa 

na qual não confia. Tendo colocado a confiança adequada em um bom professor e lhe 

concedido tempo suficiente para desenvolver e manifestar seu conhecimento, o aluno com um 

desejo genuíno de se aperfeiçoar vai descobrir ao longo do tempo, novos benefícios que antes 

era incapaz de perceber e que o levarão a investigações mais amplas.  

 

§ 12 

 É recomendável que os músicos principiantes pratiquem este tipo de investigação.  

Diligência por si só não é suficiente. Pode ter um grande talento, uma boa instrução, muita 

aplicação e boas oportunidades de ouvir o que é belo, mas nunca estar acima da mediocridade. 

Pode compor, cantar e tocar com frequência, mas não aumentar seus conhecimentos e 

habilidades. Tudo que é feito na música sem reflexão, sem deliberação e, simplesmente, por 

assim dizer, como passatempo, não possui benefícios. Todo esforço baseado em amor intenso 

e insaciável entusiasmo pela música deve estar unido de constantes investigações e maduras 

reflexões. Neste sentido, uma nobre obstinação deve impedir o aluno de se satisfazer 

facilmente e deve inspirá-lo a se aperfeiçoar gradualmente. Qualquer um que só se importe 

em dedicar-se à música casualmente, como um ofício, não como uma arte, continuará sendo 

um incompetente ao longo da vida. 

 

 

                                                
18 Para uma clara ideia da importância que Quantz atribui ao estudo com outras pessoas através da percepção, ver 
Capítulo X, parágrafo § 20. 
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§ 13 

 Ao mesmo tempo em que se trabalha para progredir, é necessário ficar em guarda para 

não perder a paciência querendo começar de onde outros já terminaram. Muitos cometem este 

erro; ou escolhem para sua prática peças muito difíceis, para as quais ainda não estão 

preparados, o que os levam ao hábito de correr sobre as notas e de executá-las 

indistintamente; ou, se esvaem em peças que são tão fáceis, que sua única vantagem é agradar 

ao ouvido. Ao mesmo tempo, eles negligenciam peças que trazem o entendimento sobre a 

música e um conhecimento exato da harmonia; peças com as quais podem aprender sobre 

arcadas e ataques com golpe de língua, e que dão liberdade para os dedos; peças que são 

adequadas para ensinar os valores das notas, as subdivisões e os tempos. Embora estas peças 

não deleitem nossos sentidos tanto como as mencionadas antes e sejam ignoradas ou até 

consideradas perda de tempo, sem elas, afirmo, é impossível desenvolver uma boa expressão 

e bom gosto ao tocar.   

 

§ 14 

 Confiar demasiado no talento é um grande obstáculo para a aplicação e posteriores 

reflexões. A experiência nos ensina que encontramos mais pessoas ignorantes entre aquelas 

que possuem especialmente grandes talentos do que entre aquelas que através de diligência e 

investigações têm aperfeiçoado seus medíocres talentos. Na verdade, um grande talento é para 

muitos um prejuízo ao invés de uma vantagem. Para uma prova convincente, considere a 

maioria dos compositores que estão na moda. Quantos podemos encontrar que tenham 

aprendido a arte da composição de acordo com princípios? Não é a maioria deles quase puros 

Naturalistas19? Com no máximo uma ligeira compreensão sobre baixo contínuo, creem, assim, 

que tão profundo conhecimento como a composição não envolve mais do que a percepção e 

habilidade de evitar quintas e oitavas proibidas, e, talvez, fazer um Trummelbass20 e lhe 

acrescentar uma ou duas débeis vozes intermediárias. Consideram todo o resto prejudicial 

pedantismo, que somente dificulta o bom gosto e a boa melodia. Se nenhuma habilidade 

técnica é necessária e pura habilidade natural suficiente, por que, então, as peças de 

compositores experientes causam uma maior impressão, têm uma disseminação mais ampla e 

permanecem em voga mais do que aquelas de compositores que devem tudo a intuição 
                                                
19 Na edição francesa Quantz utiliza a palavra Naturalista com letra maiúscula, e se refere ao movimento que se 
inicia no século XVIII com o Iluminismo. O termo é usado por Quantz para designar teóricos, músicos ou 
compositores que acreditam que o fazer musical depende unicamente de talento e inclinação, que os esforços 
obtidos para a apreensão de conhecimento e experiência de nada adiantam.    
20 Quantz refere-se a um tipo de peça simples e monótona com acompanhamento de tambor, sugerindo um baixo 
com notas singulares repetidas extensivamente (REILLY, 2001, p. 20).  
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natural? E por que as obras acabadas de todo bom compositor mostram uma grande melhoria 

sobre os seus primeiros esboços? Devemos atribuir ao instinto natural ou talvez devamos 

atribuir, ao mesmo tempo, à habilidade técnica? Os talentos são inatos, mas os conhecimentos 

são adquiridos unicamente por meio de boa instrução e de investigações contínuas, e ambas 

são necessárias para um bom compositor. Embora o estilo operístico tenha provocado o 

aperfeiçoamento do bom gosto, produziu um declínio na habilidade técnica. Uma vez que se 

acredita que gênio e invenção são mais essenciais neste tipo de música do que o conhecimento 

da composição, e já que a música de ópera geralmente encontra mais aceitação entre os 

amadores do que a música instrumental ou a música composta para a igreja, jovens 

compositores sem instrução da Itália têm, na maioria das vezes, se ocupado com esta, não 

apenas para adquirir rapidamente uma reputação, como também, no mais breve espaço de 

tempo possível, passar para professor, ou como dizem na sua própria língua, maestri. Mas, o 

esforço prematuro para obter este título faz da maioria maestri antes de terem sido estudantes. 

Por não terem aprendido os princípios corretos desde o começo, depois de terem recebido os 

aplausos dos ignorantes, têm vergonha de receber instrução. Consequentemente, imitam uns 

aos outros, copiam obras uns dos outros ou, mesmo, apresentam a obra de outro como sua 

própria, como a experiência nos mostra. Sobretudo se estes compositores naturalistas 

consideram necessário buscar sua fortuna em terras estrangeiras. Trazem consigo suas 

invenções não em suas cabeças, mas em sua bagagem. E se, por acaso, tenham a capacidade 

de inventar algo saído de suas próprias cabeças sem se ornar das plumas dos outros, raramente 

dedicam o tempo necessário para uma obra tão extensa como uma ópera. Ao contrário, é 

frequentemente considerada uma prova de inteligência ser capaz de rabiscar todo um 

singspiel21 em dez ou doze dias, sem se importar se é belo ou sensato, apenas em ser um 

pouco original. É fácil imaginar a qualidade das coisas produzidas com tanta pressa. Na 

verdade, as ideias devem ser, por assim dizer, tomadas no ar, como animais de rapina que 

subsistem com o que encontram ao seu gosto. O que acontece com a ordem, coerência e 

minuciosidade das ideias? Como resultado, já não há mais como encontrar tantos excelentes 

compositores na Itália como antes. E se os compositores experientes são escassos, como pode 

o bom gosto ser preservado ou perpetuado? Qualquer um que conheça as exigências de uma 

ópera ideal deve admitir que uma obra como esta exige um compositor experiente, ao invés de 

um novato, e mais tempo do que poucos dias. Por sua vez, se os compositores começam a 

escrever com sensatez e deixam de lado o que é selvagem e ousado, são acusados de terem 

                                                
21 Forma de drama musical alemão tido como um subgênero da ópera. 
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perdido seu ardor, de terem esgotado a si mesmos mostrando menos criatividade e 

inventividade. Estas coisas podem ser verdade para muitos, mas se o problema fosse 

examinado de perto, descobriria que esses infortúnios acontecem somente aos compositores 

descritos acima, que nunca aprenderam a arte da composição eficientemente. Um edifício 

construído sobre fundações pobres não vai durar muito tempo. Mas se talento, habilidade 

técnica e experiência são combinados, formarão uma fonte quase inesgotável de invenção de 

bom gosto. Já que a experiência é considerada tão importante em todos os ofícios, em todas as 

ciências e profissões, por que também não na música e, em particular, na composição? Quem 

imagina que tudo na composição depende de sorte e de imaginação está muito equivocado e 

não tem a menor compreensão do assunto. É certo que criatividade e imaginação são fortuitas 

e não podem ser adquiridas através de instrução. Mas a clareza, a propriedade, a escolha e a 

combinação das ideias não são fortuitas, são aprendidas através de conhecimento e 

experiência. Estas são as principais realizações que distinguem um professor de um aluno e 

que ainda falta a um grande número de compositores. Todos podem aprender as regras da 

composição e os princípios da harmonia, mesmo sem sacrificar muito tempo para isto. O 

contraponto manterá suas regras invariáveis enquanto existir música, mas a clareza, a 

propriedade, a coerência, a ordem e a combinação de ideias exigem novas regras a cada peça. 

Assim, aqueles que recorrem ao plágio raras vezes têm êxito, pois, é fácil perceber se tais 

ideias são todas invenções originais da mesma pessoa ou se foram simplesmente unidas e 

ordenadas mecanicamente. 

 

§ 15 

 Em tempos antigos a composição não era uma arte tão pouco estimada como no 

presente, mas havia então menos compositores medíocres do que encontramos hoje em dia. 

Os antigos não acreditavam que a composição poderia ser aprendida sem instrução. 

Consideravam necessário conhecer o baixo contínuo, mas não achavam isto por si só 

suficiente para aprender composição. Havia apenas uns poucos que se ocupavam com a 

composição e aqueles que se comprometiam, esforçavam-se por aprendê-la completamente. 

Hoje, quase todos que sabem tocar um instrumento razoavelmente pretendem ao mesmo 

tempo aprender composição. Em consequência, tantas monstruosidades vêm ao mundo que 

não seria nenhuma surpresa se a música fosse declinar em vez de progredir. Por que se cada 

vez mais há menos compositores instruídos e experientes; se, como de fato muitas vezes é o 

caso hoje em dia, o único recurso dos novos compositores é seu próprio talento e consideram 

um desconforto desnecessário aprender as regras da composição; se pensam que estas regras 
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são prejudiciais ao bom gosto e ao cantar; se abusam do estilo da ópera por mais belo que 

seja; se este estilo é misturado em peças que não é adequado, como é feito na Itália, em 

música de igreja e em concertos; enfim, se tudo deve soar como árias de ópera, pode-se 

justificadamente temer que a música perca gradualmente seu antigo esplendor e que aconteça 

com os alemães e outras nações, no que diz respeito à música, o que lhes aconteceu com 

outras artes que foram quase perdidas. Antigamente os italianos diziam sempre, em favor dos 

alemães, que, mesmo não possuindo muito gosto, estes entendiam as regras da composição 

mais profundamente do que seus vizinhos. Mas, agora que nossos jovens compositores 

começam a descuidar da instrução e da investigação constante e a contar somente com seu 

talento natural, poderíamos começar a receber reprovações no lugar dos elogios que recebiam 

nossos antecessores. Nossa nação deveria tratar de evitar que se chegue a tais reprovações, e 

com mais razão, já que o bom gosto aumenta dia a dia entre nós com relação a outros 

conhecimentos. Deveríamos usar todas as nossas forças para conservar a boa reputação de 

nossos antepassados. Somente apoiando o talento natural com ensinamentos atinados, 

diligência, aplicação e reflexões, pode ser alcançado um alto nível de excelência.  

        

§ 16 

 Entretanto, ninguém deve imaginar que exijo que cada peça deva ser composta de 

acordo com as regras do contraponto duplo, isto é, de acordo com as regras que prescrevem 

como ajustar as vozes para que sejam invertidas, trocadas e transpostas de uma maneira 

harmoniosa. Isto seria uma espécie repreensível de pedantismo. Afirmo apenas que é dever de 

todo compositor conhecer tais regras. Que se deve procurar usar estes artifícios apenas em 

lugares onde a boa melodia permitir, para que nenhuma ruptura seja sentida tanto na sua 

beleza como no seu bom resultado. E que os ouvintes devem perceber não esforço laborioso, 

mas naturalidade em toda a obra. A palavra contraponto geralmente causa uma impressão 

desagradável sobre a maioria daqueles que se propõe a seguir apenas sua habilidade inata. 

Consideram pedantismo livresco. A razão é que sabem apenas o nome e não a natureza do 

assunto e seus benefícios. Se tivessem adquirido apenas um pouco de compreensão, a palavra 

soaria menos terrível. Não vou elogiar todas as formas de contraponto duplo, ainda que cada 

uma, empregada de certa maneira e no momento adequado, possa ter seu uso. No entanto, não 

posso abster-me de fazer justiça ao contraponto all’ottava e recomendar veementemente o seu 

conhecimento exato como um assunto indispensável para cada jovem compositor. Uma vez 

que esta forma de contraponto não é só muitíssimo necessária em fugas e em outras peças 

com tais artifícios, mas também de excelente emprego em muitas imitações galantes e em 
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mudança de vozes. É verdade que os compositores anteriores se ocuparam demasiado com 

estes artifícios musicais e forçaram o seu uso até ao ponto de quase negligenciarem a parte 

mais essencial da música, que é a intenção de comover e agradar. Mas, deve o contraponto ser 

responsabilizado se o contrapontista não sabe como fazer seu uso apropriado ou se abusa 

deste uso? Deve o contraponto ser responsabilizado se amadores não têm gosto por isso, 

devido a sua falta de compreensão? Não é um ponto em comum a todas as ciências, incluindo 

ao contraponto, que sem seu conhecimento podemos também não encontrar prazer nenhum? 

Quem pode dizer, por exemplo, que jamais teria adquirido gosto pela trigonometria ou álgebra 

se nada tivesse aprendido sobre isto? A estima e amor por um assunto estão necessariamente 

ligados ao seu conhecimento. Pessoas distintas nem sempre têm seus filhos instruídos em 

muitas das ciências com o objetivo de fazer delas sua profissão, mas sim de ter discernimento 

suficiente para que sejam capazes de discuti-las quando a ocasião exigir. Se, então, todos os 

professores de música fossem ao mesmo tempo seus conhecedores; se soubessem como 

transmitir noções adequadas sobre os artifícios da música aos seus alunos; se seus alunos 

tivessem tocado peças que fossem habilmente trabalhadas desde cedo, e lhes fosse explicado 

seu conteúdo; então, amadores não só gradualmente se habituariam à música desse tipo, como 

também adquiririam maior conhecimento sobre a música em geral e encontrariam mais prazer 

nisto. Consequentemente, a música seria mais apreciada do que no presente e os verdadeiros 

músicos ganhariam mais reconhecimento por suas obras. No entanto, como a maioria dos 

amadores só aprende música mecanicamente, estes benefícios são suprimidos. E, uma vez que 

falta tanto bons professores como alunos dispostos, o estado da música continua sendo muito 

imperfeito.  

 

§ 17 

 Para aqueles que desejam saber qual deve ser o verdadeiro objeto de investigação e 

reflexão, minha resposta seria a seguinte: depois que um jovem compositor tenha aprendido 

completamente as regras da harmonia, deve se esforçar ao máximo em escolher boas ideias e 

em combiná-las favoravelmente do começo ao fim, de acordo com o propósito de cada peça. 

Deve expressar as diferentes paixões da alma corretamente. Deve preservar uma melodia 

fluente, que seja agradável e ainda natural na progressão, e ser preciso na métrica. Deve 

manter o contraste constantemente, limitar suas invenções a uma duração moderada sem 

cometer abusos em relação às cesuras e à repetição de ideias, e escrever adequadamente tanto 

para as vozes quanto para os instrumentos. Deve escrever em conformidade com a duração 

das sílabas e o sentido das palavras na música vocal e adquirir um conhecimento satisfatório 
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tanto de métodos de canto quanto das características de cada instrumento. Um cantor ou um 

instrumentista deve se esforçar para tornar-se um professor completo de sua voz ou 

instrumento, deve aprender a conhecer as proporções das notas, tornar-se verdadeiramente 

seguro na leitura das notas e em manter o ritmo, aprender harmonia minuciosamente, e 

colocar em prática todos os elementos necessários para conseguir uma boa execução.  

 

§ 18 

 Aquele que deseja se distinguir em música não deve começar a estudar muito tarde. 

Não terá grandes progressos aquele que se inicia nos estudos musicais numa idade em que 

suas energias não são mais vigorosas ou quando sua garganta e dedos não são mais flexíveis 

e, portanto, não conseguem adquirir facilidade suficiente para executar clara e amplamente os 

trinos, os pequenos e refinados ornamentos e as passagens técnicas.  

 

§ 19 

 Além disso, um músico não deve se ocupar com muitas outras coisas. No entanto, o 

que quero dizer aqui não é de forma alguma que seja impossível destacar-se em mais de uma 

ciência ao mesmo tempo, mas que isso requer um talento extraordinário de um tipo que a 

natureza produz raramente. Muitas pessoas cometem este erro. Alguns querem aprender tudo 

e por causa da inconstância de seus temperamentos mudam de uma coisa para outra. Ora este 

ou aquele instrumento, ora a composição, e depois coisas de nenhuma utilidade para a música. 

E, devido a esta inconstância, não aprendem nada muito bem. Alguns dos que se dedicam a 

algumas das ciências superiores começam por tratar a música como um passatempo por 

muitos anos. Não podem dedicar à música o tempo que esta necessita e não têm a 

oportunidade nem os meios para manter um bom professor ou de ouvir coisas boas. 

Frequentemente, têm aprendido não mais do que ler notas e enganar seus ouvintes com 

algumas peças difíceis mal tocadas e de mau gosto. E, se por acaso têm a sorte de se tornarem 

reis de um olho só em terra de cegos e de receberem alguns aplausos, sua falta de 

conhecimento ilude-os a pensar que por causa de suas outras habilidades merecem preferência 

sobre outros músicos que, embora não formados em academias, sabem mais sobre música. 

Alguns praticam música simplesmente porque precisam de um meio de sustento, sem ter o 

menor prazer nisto. Outros aprendem música em sua juventude mais através de sua própria 

prática do que através de princípios corretos, e em anos posteriores se envergonham em 

receber instrução ou acreditam não ter mais necessidade disto. Não gostando de serem 

corrigidos, eles não querem mais do que atrais elogios como amadores da música. Ainda 
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existem outros que são obrigados a se voltar para a música porque o destino negou-lhes o 

sucesso através de suas outras habilidades. Mas, assim como foram primeiramente apenas 

meio eruditos, agora restam apenas meio músicos, por causa do tempo perdido sacrificado a 

outros conhecimentos. Seu talento, o qual era insuficiente para outros campos de atuação, é 

ainda menos adequado para a música, e seu preconceito e arrogância irá torná-los relutantes 

em aceitar qualquer correção de outros. É por isto que aquele que não possui talento natural 

suficiente para o estudo acadêmico, provavelmente tem ainda menos talento para a música. 

No entanto, se alguém que se entrega aos estudos acadêmicos tem talento suficiente para a 

música e dedica tanto empenho a um quanto ao outro, não só tem uma vantagem sobre outros 

músicos como, em geral, também pode ter maior utilidade para a música do que outros. Como 

pode ser demonstrado com vários exemplos. Quem tem consciência de quanta influência a 

matemática e outras ciências afins, tais como a filosofia, a poesia e a oratória, têm sobre a 

música, vai ter que reconhecer não só que a música tem uma maior abrangência do que muitos 

imaginam, mas também que a evidente falta de conhecimento da maioria dos músicos 

profissionais sobre as ciências acima mencionadas é um grande obstáculo para o seu maior 

avanço e a razão pela qual a música ainda não foi levada a um estado mais perfeito. Isto 

parece inevitável, uma vez que aqueles que possuem domínio na teoria raramente são fortes 

na prática e aqueles que se destacam na prática podem, raramente, passar por professores de 

teoria. Nestas circunstancias, é possível levar a música a certo grau de perfeição? Será 

necessário aconselhar seriamente os jovens que se dedicam à música a se esforçar para não 

permanecerem ignorantes tanto nas ciências acima mencionadas quanto em algumas línguas 

estrangeiras, caso o tempo não lhes permita se envolver em todas as ciências acadêmicas. E 

para aqueles que se propõem a fazer da composição seu objetivo, um conhecimento profundo 

sobre a arte do teatro será de grande utilidade.  

 

§ 20 

 Meu último conselho para aquele que deseja se sobressair em música é controlar seu 

amor próprio, mantendo-o sob controle. Todo amor próprio desmedido e descontrolado é, em 

geral, muito prejudicial, uma vez que pode facilmente ofuscar o juízo e impedir o verdadeiro 

conhecimento. É especialmente prejudicial na música, onde encontra mais alimento do que 

em outras profissões. Nestas não acontece como na música, em que o reconhecimento 

expresso por um simples bravo é capaz de inflar de orgulho a pessoa elogiada. Quantos 

problemas na música já nos tem causado o amor próprio? Quem tem demasiado amor próprio 

agrada primeiramente a si mesmo e não aos demais; contenta-se simplesmente em dobrar uma 
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parte de ocasião; deixa-se iludir por elogios prematuros e até vem a torná-los como uma 

recompensa bem merecida; não pretendemos tolerar qualquer contradição, advertência ou 

correção. Se alguém ousar algo desse tipo por necessidade ou com boa intenção, será 

considerado um inimigo. Algumas pessoas com muito pouco conhecimento frequentemente se 

vangloriam de saber muito e procuram se elevar acima daqueles com quem, por vezes, 

poderiam aprender. E ainda por ciúme, inveja e malícia, chegam mesmo ao ponto de odiá-los. 

Mas, se esta suposta sabedoria é cuidadosamente investigada, em muitos casos será 

considerada nada além de charlatanismo. Estas pessoas têm memorizado alguns termos 

técnicos de escritos teóricos ou são capazes de falar um pouco sobre artifícios musicais, mas 

não sabem como produzi-los. Desta forma, podem ganhar alguma autoridade entre os 

ignorantes, é verdade, mas também correm o risco de tornarem-se ridículos entre os 

conhecedores, já que se assemelham a esses artesãos que sabem o nome de suas ferramentas, 

mas mal sabem usá-las. Algumas pessoas que estão em posição de discorrer longamente sobre 

uma arte ou ciência, na verdade, são mais envergonhadas na prática do que outros que não 

falam nem a metade. E se alguém finalmente consegue alguns aplausos por mérito, graças a 

boa instrução, imediatamente coloca-se entre a multidão de virtuosos e acredita que já 

alcançou o primeiro passo do Parnaso. Em consequência, envergonha-se de receber mais 

instrução ou considera desnecessário. Deixa seu professor no momento mais favorável, no 

auge do crescimento. Não procura se beneficiar com o julgamento de pessoas experientes, 

preterindo permanecer na ignorância ao invés de condescender um pouco e ter aulas 

novamente. E mesmo que se digne a consultar alguém sobre qualquer uma de suas dúvidas, o 

faz mais frequentemente com o objetivo de ouvir elogios do que ouvir a verdade. Este amor 

próprio pervertido causa danos incalculáveis. Basta dizer que produz uma falsa satisfação e é 

um dos maiores obstáculos ao crescimento da música.  

 

§ 21 

 Antes de concluir, devo corrigir aqueles que têm a noção equivocada de que tocar 

flauta é prejudicial para o peito ou pulmões. Longe de ser nocivo, pelo contrário, é saudável e 

benéfico. Expande e fortalece o peito. Se fosse necessário, poderia mostrar, por meio de 

exemplos, alguns jovens que tinham a capacidade respiratória muito curta e que dificilmente 

eram capazes de tocar dois compassos com um único sopro, conseguiram, em poucos anos, 

alcançar a capacidade de tocar mais de vinte compassos com a mesma respiração. É possível 

concluir que tocar flauta é tão pouco nocivo para o pulmão como andar a cavalo, praticar 

esgrima, dançar ou correr. O músico não deve simplesmente exagerar e também não deve 
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tocar logo após as refeições, nem tomar uma bebida gelada logo após ter tocado, quando seus 

pulmões ainda estão muito estimulados. Ninguém vai negar que o trompete requer pulmões 

mais fortes e um poder físico muito maior do que a flauta. Contudo, as experiências mostram 

que as pessoas que se ocupam com o trompete em sua maior parte atingem uma idade 

avançada. Da minha juventude lembro-me de um jovem22 de constituição física muito fraca 

que se tornou um trompetista e que não só praticou seu instrumento com muito afinco como 

também se tornou muito bom. Ele não está somente ainda vivo, mas vigoroso e com boa 

saúde. Embora seja indiscutível que a prática da flauta ou do trompete exija um corpo tão 

saudável quanto às atividades físicas antes mencionadas, evidentemente, não deve curar 

qualquer um que já tenha sofrido de tuberculose e nem deve ser recomendado para este fim. 

Já afirmei acima que independentemente do instrumento que um músico deseja tocar, em 

geral, ele deve ter um corpo perfeitamente saudável e não fraco ou doente, como também 

deve ter um espírito alegre e vigoroso, já que ambos devem trabalhar juntos.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
22 Quantz pode estar novamente se referindo a si mesmo. Em seus primeiros anos, o trompete era um de seus 
principais instrumentos. (NETTL, 1951 segundo REILLY, 2001).  
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Capítulo VIII 

 

Sobre as apogiaturas e outros pequenos ornamentos essenciais 

 
§ 1 

As apogiaturas (em italiano appogiature, em francês ports de voix), além de 

ornamentais, são também essenciais. Sem elas, a melodia soaria frequentemente muito 

simples e seca. Para que a melodia seja galante, é necessário que tenha sempre mais 

consonâncias do que dissonâncias. No entanto, o ouvido se cansa facilmente ao escutar muitas 

consonâncias consecutivas e também quando depois de várias notas rápidas segue uma longa 

consonância. As dissonâncias devem excitar e alertar o ouvido de vez em quando. Neste 

sentido, as apogiaturas contribuem muito porque, quando estão diante de uma terça e uma 

sexta com relação a um baixo, resultam quartas e sétimas que são dissonantes e se resolvem 

nas notas seguintes. 

 

§ 2 

Para não confundir as apogiaturas com notas comuns, elas são indicadas por pequenas 

notas postiças e tomam seu valor da nota seguinte. Pouco importa se possuem um ou dois 

colchetes. Mas, normalmente usa-se apenas um. Dois colchetes são geralmente utilizados 

apenas antes de notas que não devem ter nenhum valor tomado; por exemplo, antes de duas 

ou mais notas longas repetidas, mínimas ou semínimas (ver a Tabela VI, figura 25). Estas 

pequenas semicolcheias são tocadas de forma muito breve, quer venham de cima ou de baixo, 

e são executadas no tempo, ao invés das notas principais.  

 

Tabela VI23 

 
§ 3 

As apogiaturas são um retardamento da nota precedente. Assim, elas podem ser 

tomadas a partir de cima ou de baixo, de acordo com a posição da nota anterior (ver a Tabela 
                                                
23 Todas as figuras foram inseridas no texto, em seus lugares oportunos, para que facilitar a leitura. Na versão 
original, as figuras estão postas a parte, divididas em tabelas.  
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VI, figura 1 e 2). Quando a nota precedente encontra-se um ou dois graus mais alta do que a 

nota seguinte, sobre a qual se encontra a apogiatura, ela deve ser tomada a partir de cima (ver 

a Tabela VI, figura 3). Mas quando a nota anterior é mais baixa do que a seguinte, a 

apogiatura deve ser tomada a partir de baixo (ver a figura 4). Frequentemente é a nona que 

resolve na terça ou a quarta que resolve na quinta. 

 

 
§ 4 

A língua deve articular molemente as apogiaturas, inflando-as enquanto o tempo 

permitir e ligando um pouco mais suavemente a nota seguinte. Este tipo de ornamento é 

chamado Abzug e vem dos italianos. 

 

§ 5 

Existem dois tipos de apogiaturas. Algumas são atacadas como notas acentuadas, ou 

seja, como notas boas, e outras como notas passageiras, sobre o tempo fraco. A primeira é 

chamada apogiatura acentuada e a segunda, apogiatura passageira. 

 

§ 6 

As apogiaturas passageiras ocorrem quando várias notas de mesmo valor descendem 

em terças (ver a Tabela VI, figura 5) e são executadas como mostrado na figura 6. Devemos 

sustentar o ponto e articular as notas em que as ligaduras começam, ou seja, a segunda, quarta 

e sexta notas. Não confunda notas deste tipo com aquelas em que aparece um ponto após a 

segunda, e que expressam quase a mesma melodia (ver a figura 7). Nesta figura, a segunda, a 

quarta e as notas curtas seguintes caem no tempo, criando dissonâncias contra o baixo; 

também devem ser executadas com ousadia e vivacidade. Ao contrário, as apogiaturas aqui 

discutidas exigem uma expressão agradável. Então, se alguém quiser estender a pequena nota 

da figura 5 e articulá-la no tempo da nota principal seguinte, mudaria completamente a 

melodia e resultaria como mostrado na figura 8. Isto seria contrário ao estilo francês de tocar, 

de onde vêm essas apogiaturas e, portanto, é oposto a intenção de seus autores, que obtiveram 

por elas o reconhecimento do público em geral. Muitas vezes, duas apogiaturas são 
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encontradas antes de uma nota. Destas, a primeira é indicada por uma pequena nota e a 

segunda por uma nota contada como parte do compasso, como acontece nas cesuras (ver a 

figura 9). Então, a nota pequena é articulada brevemente, no tempo da nota anterior, em sua 

parte fraca. As notas da figura 9 são tocadas como aparecem na figura 10.  

 

 
§ 7 

As apogiaturas acentuadas ou que caem no tempo forte encontram-se antes de uma 

nota longa, que começa no tempo forte, e após uma nota curta no tempo fraco (ver tabela VI, 

figura 11). A apogiatura deve ser sustentada até a metade do valor da nota principal seguinte e 

deve ser tocada da forma ilustrada na figura 12.   

 

 
§ 8 

Se a apogiatura deve ornamentar uma nota pontuada, esta se divide em três partes. A 

apogiatura recebe duas dessas partes e a própria nota recebe apenas uma, isto é, o valor do 

ponto. Portanto, as notas da figura 13 são executadas como ilustrado na figura 14. Estas 

regras, e aquelas indicadas no parágrafo § anterior, são geralmente aplicáveis, 

independentemente dos tipos de notas ou da posição da apogiatura acima ou abaixo. 
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§ 9 

 Quando duas notas de mesma altura são ligadas no compasso de seis por quatro ou 

seis por oito, sendo a primeira pontuada, como acontece nas gigas, a apogiatura deve manter o 

tempo da nota pontuada (ver Tabela VI, figuras 15 e 17). Estes exemplos devem ser tocados 

como nas figuras 16 e 18, portanto, estão fora da regra anterior. Com relação as apogiaturas, 

estes compassos devem ser considerados como binários e não ternários.    

 

 
§ 10 

 Quando houver trinos sobre notas que formam dissonâncias com o baixo de quarta 

aumentada, quinta diminuta, sétima ou segunda (ver as figuras 19, 20, 21 e 22), todas essas 

apogiaturas que estão antes dos trinos devem ser muito curtas, para não transformar as 

dissonâncias em consonâncias. Por exemplo, se a apogiatura da figura 21 tomar a metade do 

valor do sol sustenido seguinte, em que se encontra o trino, ouviríamos, em vez da sétima fá-

sol sustenido, a sexta fá-lá e, portanto, não haveria dissonância. Isto deve ser evitado tanto 

quanto possível, para não estragar a beleza e a graça da harmonia. 

 

 
§ 11 

Quando uma apogiatura está na frente de uma nota seguida por um silêncio, ela recebe 

o tempo da nota e a nota, o tempo do repouso, a menos que seja absolutamente necessário 

respirar. Os três casos da figura 23 devem ser executados como aparecem na figura 24.  
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§ 12 

Não basta saber tocar os diferentes tipos de apogiaturas com os valores apropriados 

quando indicadas. Também é necessário saber acrescentá-las adequadamente quando não 

estão escritas. Esta é uma regra que pode ser seguida para alcançar isto. Quando uma nota 

longa apoiada por uma harmonia consonante segue depois de uma ou mais notas curtas que 

caem sobre o tempo forte ou fraco, uma apogiatura deve ser introduzida antes da nota longa 

para manter a melodia agradável. A posição da nota anterior vai ditar se a apogiatura deve ser 

tocada a partir de cima ou de baixo. 

 

§ 13 

O pequeno exemplo da figura 26 contém a maioria dos tipos de apogiatura. Para se 

convencer da necessidade e do excelente efeito que produzem, basta tocar este exemplo 

primeiramente com as apogiaturas indicadas e, em seguida, sem elas. A diferença no estilo 

será evidente. O exemplo também vai deixar claro que as apogiaturas são colocadas com mais 

frequência antes de notas que sejam precedidas ou seguidas por notas mais rápidas e que são 

necessárias na maioria dos trinos.  
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§ 14 

 Outros tipos de ornamentos decorrentes das apogiaturas, como o meio trino (ver a 

Tabela VI, figura 27 e 28), o pincé (mordente, ver as figuras 29 e 30) e o doublé ou grupeto 

(ver a figura 31), são usuais no estilo francês para dar brilho a uma peça. Os meios trinos são 

de dois tipos (ver as figuras 27 e 28) e podem ser acrescentados às apogiaturas que vêm de 

cima, em vez do Abzug simples. Os pincés são igualmente de dois tipos e, assim como os 

doublés, podem ser acrescentados às apogiaturas que vêm de baixo. 

 

 
§ 15 

 Os battements são usados para dar vivacidade e brilho às notas depois de um salto, nas 

quais não são permitidas apogiaturas (ver as figuras 32 e 33). O primeiro tipo de battements 

deve ser produzido na flauta através de um golpe de língua simultâneo a uma agitação do 

dedo e pode ser introduzido em notas rápidas, bem como lentas. O outro tipo é mais 
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apropriado para notas um pouco mais lentas do que para notas rápidas. Portanto, é necessário 

que as fusas sejam tocadas o mais rápido possível e que os dedos não se levantem muito ao 

executá-las.  

 

 
§ 16 

Os ornamentos que descrevi nos parágrafos § 14 e § 15 são apropriados para excitar 

felicidade e alegria, de acordo com o caráter da peça. Porém, as apogiaturas simples são 

utilizadas para a ternura e a tristeza. Como a finalidade da música consistem em ora excitar as 

paixões, ora em acalmá-las, a necessidade e utilidade dos ornamentos numa melodia simples e 

natural é evidente. 

 

§ 17 

 Se quiser misturar os ornamentos descritos nos parágrafos § 14 e § 15 com as 

apogiaturas puras utilizadas no exemplo da Tabela VI, figura 26, e introduzi-los após as 

apogiaturas, pode inserir sobre as notas indicadas com uma letra da seguinte forma. O 

ornamento da figura 27 pode ser usado nas notas sob as letras (c), (d), (f), (i) e (n). Aquele da 

figura 28 é adequado à nota sob a letra (k); e o da figura 29 pode ser usado nas notas sob as 

letras (g) e (m). O ornamento da figura 30 deve ser aplicado à nota sob a letra (e); mas aquele 

da figura 31, à nota sob (b). O ornamento da figura 33 pode juntar-se às notas sob (a) e (l); e 

aquele da figura 33, à nota sob (h). Entende-se que em cada caso os ornamentos podem ser 

transportados para os tons indicados pelas apogiaturas.  

 

§ 18 

 Esta mistura de apogiaturas simples com pequenos adornos, também chamados de 

propretés pelos franceses, mostra que a melodia com estes últimos é muito mais viva e 

brilhante do que sem eles. Entretanto, deve ser usado com sabedoria e disto depende uma 

parte considerável da boa expressão. 
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§ 19 

Muitas pessoas fazem mal uso de todos os adornos opcionais, bem como das 

apogiaturas e de outros ornamentos essenciais. Enquanto o tempo e os dedos permitem, eles 

não deixam qualquer nota sem acrescentar algo. Enfraquecem a melodia pelo uso muito 

frequente de apogiaturas e de abzug, ou tornam muito confusa através da superabundância de 

todo tipo de trinos, mordentes, doublés, battements, etc. Frequentemente, utilizam notas que 

mesmo um ouvido insensível perceberia como inapropriadas. Se algum cantor célebre tem 

uma forma particularmente agradável de interpretar apogiaturas, de uma só vez metade dos 

cantores de seu país começam a gemer e diminuir o fogo de suas peças mais vivas com seus 

gemidos desagradáveis, convencidos que assim estão se aproximando ou até ultrapassando os 

méritos daquele grande cantor. É certo que os ornamentos que discutimos são essenciais para 

uma boa expressão. Mas devem ser usados com moderação, sem nunca abusar do que é bom. 

As iguarias mais requintadas produzem desgosto se servidas com muita frequência. O mesmo 

acontece com os ornamentos na música, quando usados tão profusamente que sobrecarregam 

o ouvido. Uma melodia majestosa e vivaz pode tornar-se baixa e simples devido ao mau uso 

das apogiaturas; e uma melodia triste e terna, tornar-se alegre e ousada se são utilizados trinos 

com muita frequência e uma abundância excessiva de outros ornamentos; em ambos os casos 

as ideias do compositor são distorcidas. Da mesma forma que os ornamentos podem melhorar 

uma peça quando são utilizados adequadamente, também podem piorar quando mal 

utilizados. Aqueles que têm um grande desejo de alcançar o bom gosto, mas ainda não 

conseguiram, caem mais facilmente neste descuido. Na falta de uma sensibilidade delicada, 

não sabem tratar uma simples melodia como se deve. Por assim dizer, ficam entediados com a 

nobre simplicidade. Para não cair em tais erros, deve-se evitar desde cedo cantar ou tocar de 

uma forma muito simples ou muito variada, nem misturar constantemente o simples com o 

brilhante. Os pequenos ornamentos devem ser utilizados como temperos em uma refeição, 

tomando como guia o sentimento que domina em cada lugar. Assim, a propriedade será 

mantida e uma paixão nunca será transformada em outra.      
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Capítulo X 

 

Sobre o que um iniciante deve observar em sua prática individual 

 
§ 1 

Já disse antes e mais uma vez repito, um iniciante que se proponha a aprender tocar 

flauta de modo mais profundo não deve contentar-se com as instruções que dou aqui. É 

necessário complementá-las com instruções verbais de um bom professor. As regras que são 

dadas por escrito nos mostram a maneira mais segura para aprender algo, mas não corrigem 

os erros que frequentemente ocorrem durante a execução e que não podem ser percebidos 

pelo próprio aluno, sobretudo, quando é iniciante. Se o professor não tem o cuidado de 

corrigi-los continuamente, eles se tornarão um hábito no discípulo que, de fato, chegará a 

cometê-los institivamente. Então, será necessário mais esforço e atenção para abandonar os 

maus hábitos do que para acostumar-se aos bons. Mas, quando o aluno encontra dificuldade 

em sua prática individual; quando não compreendeu bem o que seu professor lhe ensinou ou 

simplesmente dele se esqueceu; e ainda tem a infelicidade de seu professor possuir 

conhecimentos incorretos, estas instruções podem removê-lo de seus erros e ajudá-lo a seguir 

no caminho certo. No entanto, a aplicação e a prática são indispensáveis em todas as ciências 

que, além da razão, envolvam os sentidos e o corpo.  

 

§ 2 

Portanto, vou repetir resumidamente o mais importante dos princípios que tratei mais 

detalhadamente nos capítulos anteriores. Assim, o leitor vai ter sempre presente e ao mesmo 

tempo resulta muito conveniente tê-los reunidos de forma abreviada.  

 

§ 3 

Lembre-se de segurar a flauta firmemente com o polegar da mão esquerda e de 

pressioná-la fortemente contra a boca. Deve ter cuidado para não permitir que o dedo mínimo 

permaneça pressionando a chave ao tocar o mi e o fá da primeira e da segunda oitava e, por 

negligência, não deixar que qualquer um dos dedos da mão direita cubra orifícios que devem 

ser cobertos apenas pelos dedos da mão esquerda.   

A elevação dos dedos não deve ser irregular nem demasiado alta. Para assegurar de 

cumprir com esta regra, basta colocar-se na frente de um espelho enquanto se pratica 



 

 

40 

passagens em que as duas mãos se movam alternadamente. No entanto, os dedos não devem 

estar muito perto dos orifícios, uma vez que as notas resultariam baixas e falsas, e o som se 

faria sibilante.  

A flauta não deve ser girada ora para dentro, ora para fora, senão as notas vão tornar-

se mais baixas ou mais altas do que devem ser. 

Não se deve inclinar a cabeça para frente ao tocar, porque isto cobriria demais o 

orifício da embocadura e a passagem do ar seria obstruída. 

Os braços devem estar um pouco elevados e afastados do corpo. 

Deve-se evitar todo gesto inútil ou constrangedor com a cabeça, o corpo ou os braços; 

além de não ser algo essencial, os trejeitos não deixam de produzir um efeito negativo 

provocando uma impressão desagradável sobre os ouvintes. 

As notas devem ser produzidas com clareza, tanto em relação à execução quanto à 

expressão.  

Deve-se estar muito atento ao movimento do queixo e dos lábios ao tocar notas 

ascendentes ou descendentes. 

É necessário soprar a flauta suavemente nas notas agudas, de acordo com suas 

proporções, e fortemente nas graves, sobretudo nas passagens constituídas por saltos. 

Quanto à força com que se produz o som, é necessário ficar em guarda para jamais 

tocar uma peça com demasiada força ou muito fraqueza; para poder contar sempre com a 

vantagem de exprimir, quando necessário, um fortíssimo despois de um forte ou um 

pianíssimo depois de um piano. Este efeito pode ser alcançado apenas dobrando ou 

moderando a quantidade de ar. Isto porque a execução de uma peça inteira de maneira 

uniforme e de um canto continuamente igual, isto é, que mantém sempre a mesma cor, torna-

se tedioso.  

É necessário acostumar o peito e os pulmões a estar sempre num movimento ativo e a 

manter a vivacidade do ar. Assim, consegue-se dar graça à melodia, sobretudo, no Allegro, 

através da variação na força do ar. 

Quanto à respiração, jamais se deve esperar até o último momento para tomá-la, muito 

menos respirar em lugares que não sejam convenientes. De outra forma, interrompe-se a 

fluência da melodia, tornando-a incompreensível.  

O aluno deve marcar sempre o tempo com o pé, ou seja, marcar as colcheias nas peças 

lentas e as semínimas nas rápidas.  
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A língua deve estar sempre em acordo com os dedos e não deve se acostumar a ser 

lenta e pesada, já que a vivacidade e a clareza da expressão dependem disto. Por isso, a língua 

deve ser frequentemente exercitada por meio do ataque com golpe de língua em ti. 

Ao tocar passagens técnicas, deve-se estar consciente não apenas das notas, mas 

também dos dedos exigidos para executá-las, para que não se levantem quando devem estar 

cobrindo algum orifício. Este erro é facilmente cometido quando ainda não se adquiriu um 

domínio sólido da leitura das notas e do compasso.  

Jamais comece uma peça a uma velocidade maior do que a velocidade em que pode 

terminar. Em vez disso, devemos nos esforçar para articular claramente as notas e repetir 

muitas vezes o que os dedos, à princípio, não podem executar. 

 

§ 4 

 O professor também deve prestar muita atenção durante as aulas em tudo discutido até 

aqui e ser muito rigoroso com seu aluno, para que ele não se descuide ou se acostume a estes 

erros. E quando o aluno toca, é necessário que o professor se coloque ao seu lado direito, para 

observar tudo mais facilmente.  

 

§ 5 

 O iniciante deve escolher peças curtas e fáceis para exercitar a embocadura, a língua e 

os dedos, de maneira que não sobrecarregue mais a memória do que a língua e os dedos. Estas 

peças podem ser compostas em tonalidades fáceis tais como Sol maior, Dó maior, Lá menor, 

Fá maior, Si menor, Ré maior e Mi menor. Mas, quando adquirir destreza suficiente com a 

embocadura, a língua e os dedos, pode se aventurar com peças em tonalidades mais difíceis, 

como Lá maior, Mi maior, Si maior, Dó sustenido menor, Si bemol maior, Sol menor, Dó 

menor, Ré sustenido maior, Fá menor, Si bemol menor e Lá sustenido maior. Naturalmente, 

estas tonalidades serão um pouco difíceis ao iniciante, para quem tudo é sempre difícil, mas 

elas trazem dificuldades completamente novas, que devem ser enfrentadas como um novo 

desafio. Se o iniciante esperar até adquirir certa habilidade, num momento em que já perdeu o 

costume de vencer dificuldades, elas podem se tornar um obstáculo para seu avanço durante 

muito tempo.  

 

§ 6 

 Para acostumar-se a dar ataques uniformes com o golpe de língua simples em ti, as 

melhores peças são aquelas que consistem em grupo de notas do mesmo valor movendo-se 



 

 

42 

em saltos. Estas notas podem ser colcheias ou semicolcheias em compasso binário ou, como 

nas gigas, em compasso de seis por oito ou de doze por oito.  

 

§ 7 

Para praticar o golpe de língua tiri, as notas pontuadas são mais adequadas do que as 

de mesmo valor; como pode-se observar nos exemplos da segunda seção do Capítulo VI. 

Portanto, deve praticar com peças escritas em compasso binário e ternário, como as gigas e as 

canaries.    

 

§ 8 

 Depois que o aluno adquira certo domínio dos dedos e da leitura das notas, deve 

praticar assiduamente o golpe de língua duplo did’ll e aperfeiçoá-lo tocando passagens mais 

difíceis e extensas, de acordo com as regras dadas anteriormente. Para isto, o aluno deve 

extrair passagens fáceis de solos e concertos cujas melodias movam-se mais por graus do que 

por saltos, e tocá-las lentamente no início e, em seguida, sempre um pouco mais rápido, para 

encaixar os golpes de língua com o movimento dos dedos.    

 

§ 9 

 Para evitar que a língua se antecipe aos dedos, o que acontece muito facilmente, deve 

apoiar levemente a nota do golpe de língua duplo articulada com a sílaba di e diferenciá-la das 

outras (ver Capítulo VI, Seção III, § 5 e 15). Assim, no compasso binário as seguintes notas 

serão enfatizadas: a primeira de quatro semicolcheias, a primeira das três notas em tercinas, a 

primeira de oito em fusas e a primeira de quatro semicolcheias em Alla breve. No compasso 

ternário dá-se ênfase a nota sobre o tempo forte, quer as notas sejam colcheias ou 

semicolcheias. Isto não apenas ajuda a controlar a língua, como também serve para acostumar 

a não precipitar-se demais. Muitas vezes, este defeito é responsável pelas principais notas da 

melodia não se encaixarem como deveriam com as notas do baixo, o que produz um efeito 

muito desagradável. 

 

§ 10 

 Para desenvolver as habilidades necessárias à língua e aos dedos, o aluno deve tocar 

por um longo período somente peças que consistam inteiramente de passagens difíceis em 

saltos e escalas, nas tonalidades maiores e menores. Também deve praticar trinos diariamente 

em todas as tonalidades, para que os dedos se familiarizem com eles. Se o aluno negligencia 
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estes dois pontos, jamais será capaz de tocar um Adágio clara e adequadamente. Já que os 

pequenos adornos exigem muito mais agilidade do que as próprias passagens. 

 

§ 11 

Não aconselho um iniciante tentar tocar antes do tempo peças galantes e muito menos 

Adágios. Pouquíssimos amantes da música entendem isto, mas a maioria começa onde 

deveriam terminar, ou seja, tocando concertos e solos nos quais o Adágio é ornamentado com 

muitos adornos que nem sequer são capazes de executar. Consideram que o melhor professor 

é aquele que ornamenta copiosamente. Mas, em vez de avançar, retrocedem e, após terem se 

martirizado por muitos anos, são obrigados, geralmente, a começar de novo, isto é, aprender 

os fundamentos. Se tivessem a paciência necessária para esta ciência, teriam avançado mais 

em dois anos do que alcançaram em dez.  

 

§ 12 

 Um aprendiz não deve tocar em público até que tenha o domínio necessário do 

compasso e da leitura das notas. Caso contrário, vai se acostumar a tocar com muitos defeitos, 

causados pela incerteza que acompanha o medo. Depois será muito difícil livrar-se deles.  

 

§ 13 

 Depois que um aprendiz tenha dedicado um tempo considerável ao treinamento da 

língua, dos dedos e da noção de compasso, da forma que acabamos de ensinar, então, pode 

tomar peças que tenham mais melodias do que aquelas que já discutimos. Nelas pode 

introduzir apogiaturas e trinos, para que aprenda a tocar árias de uma maneira cantábile e 

substancial, isto é, com um canto sostenuto24. Para este propósito, as peças francesas ou 

compostas neste estilo são mais vantajosas do que as italianas. Pois, em sua maioria, as peças 

compostas em estilo francês são peças características e possuem tantas apogiaturas e trinos 

que quase nada pode ser acrescentado ao que o compositor já escreveu. Por outro lado, na 

música composta segundo o estilo italiano, deixa-se muito à vontade e à capacidade do 

executante. Neste sentido, a execução da música francesa que, com exceção das passagens 

técnicas, já aparece ornamentada em sua simples melodia, é mais servil e mais difícil do que a 

execução da música italiana conforme é escrita hoje. Além disso, para a execução da música 

francesa não é necessário adquirir conhecimentos de baixo contínuo e nem compreender a arte 

                                                
24 Sustentado 
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da composição; para executar a música italiana, pelo contrário, esses conhecimentos são 

essenciais. Certas passagens são compostas de maneira simples e seca para dar ao executante 

a liberdade de introduzir variações mais de uma vez, de acordo com sua habilidade e 

discernimento, de modo que sempre surpreenda os ouvintes com suas novas invenções. Por 

esta razão, o aluno deve ser aconselhado a não tentar tocar solos no estilo italiano antes do 

tempo e antes de ter adquirido certa compreensão de harmonia, pois ignorar isto pode 

significar um grande obstáculo para seu próprio avanço. 

 

§ 14 

 Assim, de acordo com as instruções dadas no parágrafo anterior, o aluno deverá se 

exercitar praticando os duos e trios bem elaborados e compostos por bons professores, que 

incluam Fugas. Ele deve se deter aí por um tempo bastante considerável, pois, vai se 

beneficiar com a leitura das notas, do compasso e das pausas. Para a prática do trio, 

recomendo, preferencialmente, os que Telemann compôs em estilo francês há mais de trinta 

anos, embora, como não foram registrados, seja muito difícil obtê-los. Quanto à música 

elaborada e, sobretudo, às fugas, parece que não agradam tanto como no passado. A maioria 

dos músicos e amantes da música hoje a consideram um pedantismo. Talvez, porque não 

reconheçam seu valor e nem sua utilidade. Mas, aquele que queira aprender corretamente, não 

deve se deixar influenciar por este preconceito; ao contrário, deve se convencer de que os 

esforços feitos neste sentido trarão grandes benefícios. Nenhum músico razoável negará que a 

música elaborada é um dos principais meios pelos quais adquirimos o conhecimento da 

harmonia e da arte de expressar bem uma melodia simples e natural, e de embelezá-la 

adequadamente. Com estas peças aprende-se também a ler muito bem à primeira vista, ou 

como se diz, tocar à livro aberto. Isto não acontece tão rapidamente quando se toca somente 

peças melodiosas, compostas para uma só parte que se pode memorizar facilmente, e como a 

tendência é aprender tudo de memória, é preciso muito tempo antes que se possa ler peças tão 

difíceis. Os flautistas, em particular, têm menos oportunidades de tocar à livro aberto do que 

os outros instrumentistas, já que a flauta é utilizada mais frequentemente para tocar solos e 

partes concertantes do que para tocar partes de ripieno. Por isso, o aluno deve buscar 

oportunidades de tocar as partes de ripieno em concertos.   

 

§ 15 

O iniciante se beneficiará ao praticar duos, trios, etc., tocando a primeira e a segunda 

parte alternadamente. Ao tocar a segunda parte, não só vai aprender a seguir bem a expressão 
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de seu professor através das imitações, como também evitará acostumar-se a aprender tudo de 

memória, o que não é bom para a leitura das notas. É necessário ouvir constantemente aqueles 

que tocam com ele e, sobretudo, a parte do baixo. Assim, aprenderá mais facilmente a 

harmonia, o compasso e a tocar afinadamente. Se, ao contrário, o aluno ignora esta prática, 

sua maneira de tocar sempre será defeituosa.  

 

§ 16 

 Será muito útil ao aluno se acostumar à reconhecer os diversos tipos de transposição 

que se encontram em passagens de compassos que se assemelham. Então, pode saber 

antecipadamente a continuação da passagem por vários compassos, sem que seja necessário 

ter que ler cada nota, o que nem sempre é possível quando o movimento é muito rápido.  

 

§ 17 

 Depois que o aluno tenha praticado passagens e peças no estilo elaborado por um 

tempo considerável, que tenha adquirido habilidade na língua e nos dedos, e que tenha se 

familiarizado com tudo o que expliquei até agora, então, pode tomar vários solos e concertos 

compostos no estilo italiano. Contudo, primeiro deve escolher aqueles em que o Adágio não 

seja muito lento e que contenham passagens curtas e fáceis no Allegro. Deve procurar 

ornamentar a simples melodia do Adágio com apogiaturas, trinos e pequenos adornos, como 

explicado nos dois capítulos anteriores. E deve continuar da mesma maneira até que se torne 

hábil e possa tocar correta e agradavelmente uma melodia simples sem muitas variações 

arbitrárias. Mas, se este tipo de ornamentação não parece suficiente para certos Adágios, cuja 

composição é plana e seca, o aluno deve consultar os capítulos XIII e XIV, que tratam sobre 

variações arbitrárias e sobre a maneira de como se deve tocar o Adágio. Lá vai encontrar 

instruções mais amplas.  

 

§ 18 

 Ao aprender a tocar a flauta, poderá alcançar uma maior perfeição estudando ao 

mesmo tempo a composição ou pelo menos a arte do baixo contínuo. Se o aluno tem a 

oportunidade de aprender a cantar antes de aprender a tocar flauta ou pelo menos ao mesmo 

tempo, aconselho particularmente que a aproveite. Com isto ele conseguirá mais facilmente 

uma boa expressão musical ao tocar a flauta e, acima de tudo, obterá grandes vantagens do 

conhecimento da arte do canto para ornamentar razoavelmente um bom Adágio. Desta 
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maneira, em vez de ser apenas um flautista, estará preparando o caminho para se tornar um 

verdadeiro músico.  

 

§ 19 

 Uma vez que o aluno também tenha adquirido uma ideia geral das diferenças entre os 

estilos musicais, é necessário que conheça as peças características das diversas nações e 

províncias, e que aprenda a tocar cada uma de acordo com seu gênero. Com o tempo isto será 

mais útil do que parece no princípio. Há uma maior diversidade de peças características na 

música francesa e na alemã do que na italiana e na de outras nações. A música italiana é 

menos restritiva que qualquer outra, enquanto a francesa é quase em excesso. Talvez, daí a 

noção de que na música francesa o novo sempre tende a parecer com o velho. No entanto, a 

maneira de tocar dos franceses não deve ser desprezada, ao contrário, é recomendável que o 

aprendiz misture a precisão e a claridade do estilo francês com a obscuridade dos 

instrumentistas italianos. A diferença reside principalmente no uso do arco e dos adornos. Os 

instrumentistas italianos usam estes últimos em demasia e os franceses, em geral, muito 

pouco. O gosto do aluno será mais amplo, já que o bom gosto não se encontra apenas em uma 

nação, mesmo que algumas delas se vangloriem de tê-lo. Deve ser procurado e moldado a 

partir de várias nações, formando uma combinação bem sucedida de boas ideias e de bons 

métodos de tocar. Cada nação tem ideias musicais que agradam, assim como outras que 

desagradam. Aquele que saiba escolher sempre o melhor, não se deixará influenciar pelo 

comum, pelo vulgar e pelo vicioso. Este tema será tratado mais detalhadamente no Capítulo 

XVIII. 

 

§ 20 

Portanto, o aluno deve procurar ouvir música boa e de aceitação geral, tanto quanto 

possível. Isto vai facilitar o caminho, em grande parte, para obter um bom gosto na música. 

Deve procurar se beneficiar não apenas do contato com bons instrumentistas, mas também 

com bons cantores. Com isto em mente, deve aprender primeiramente a distinguir bem as 

tonalidades e quando, por exemplo, ouvir alguém tocar flauta, tomar nota do tom fundamental 

da peça, para poder julgar mais facilmente os demais. Para saber se adivinhou corretamente, 

pode, ocasionalmente, observar os dedos do executante. Sua facilidade para adivinhar as 

tonalidades desenvolve-se ainda mais se, de vez em quando, sem observar seus dedos, pedir 

ao seu professor que toque passagens pequenas e curtas, com o propósito de imitá-lo. Este 

exercício deve continuar até que possa imitar tudo o que ouve. Desta forma, será capaz de 
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imitar as coisas boas que ouve de cada pessoa e se beneficiar com elas. Isto será ainda mais 

fácil se tiver algum conhecimento sobre violino e sobre cravo, já que estes instrumentos são 

utilizados em quase todos os tipos de música.  

 

§ 21 

O aluno deve recolher todas as boas peças de música que possa conseguir e praticá-las 

diariamente. Desta maneira, irá formar seu gosto gradualmente e aprenderá a distinguir o bom 

do mau. Estão no Capítulo XVIII desta obra, os esclarecimentos necessários sobre as 

qualidades requeridas para que se considere determinada peça verdadeiramente boa. Além 

disso, o aluno fará bem se escolher para a sua prática somente peças que convenham ao seu 

instrumento e que tenham sido compostas por professores cujo mérito é amplamente 

reconhecido. Não deve preocupar-se com o quão rápidas ou novas sejam estas peças; basta 

que sejam suficientemente boas. Porque, nem tudo que é novo necessariamente é sempre belo. 

O aluno deve ter cuidado, sobretudo, com peças de compositores que têm apenas talento e que 

não aprenderam a arte da música nem através de instruções verbais e nem escritas. Em tais 

peças não há coesão no canto e a harmonia é defeituosa. A maioria consiste numa mistura de 

ideias emprestadas e remendadas. Muitos destes compositores autodidatas compõem apenas a 

parte superior e pedem a outro músico para escrever as outras partes. A partir disto, conclui-se 

facilmente que nem uma associação ordenada das ideias, nem uma progressão ordenada da 

harmonia serão observadas e, consequentemente, as outras partes serão introduzidas 

penosamente em muitos lugares. Neste aspecto, as peças dos compositores com pouca 

experiência não são de confiança. No entanto, pode-se confiar nas obras de alguém que possa 

compor claramente peças a quatro vozes e que tenha aprendido metodicamente a arte da 

composição de um professor capaz de ensinar este conhecimento.  

 

§ 22 

 Um aprendiz deve se esforçar para tocar clara e amplamente tudo o que se proponha a 

tocar, quer sejam passagens rápidas em movimento Allegro, adornos no Adágio ou qualquer 

outro tipo de notas. Tenha muito cuidado para evitar discorrer sobre as notas, nem levantar ou 

baixar dois ou três dedos quando se necessita apenas um, deixando algumas notas de fora. 

Pelo contrário, deve tocar todas as notas da toda peça de acordo com seu verdadeiro valor e 

justa medida. Enfim, deve aplicar-se para conseguir tocar com uma boa expressão musical. 

Este assunto será discutido mais detalhadamente no próximo capítulo. A boa expressão 

musical, além de ser um dos aspectos mais necessários na música, é também um dos mais 
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difíceis de aprender. Em sua ausência, por mais admirável e artificiosa que pareça, a maneira 

de tocar será sempre defeituosa e o executante nunca obterá o apreço dos conhecedores. Por 

esta razão, o aprendiz deve observar continuamente que a nota que ouve seja exatamente a 

que seus olhos veem, conforme exige seu valor e sua expressão. Este sentimento interior – o 

canto da alma – proporciona uma grande vantagem neste aspecto. Portanto, o iniciante deve 

gradualmente despertar este sentimento em si mesmo. Porque se ele mesmo não se comove 

com o que toca, não pode esperar nenhum proveito de seus esforços, nem tampouco comover 

ninguém, que é o verdadeiro objetivo da música. Certamente, esta habilidade não pode ser 

exigida em nenhum grau de perfeição de um aprendiz, já que este ainda deve se concentrar 

nos dedos, na língua e na embocadura, o que demanda mais de dois anos de prática. De 

qualquer forma, o aluno deve ter sempre esta finalidade em mente, para que não desperdice 

sua aplicação. Em sua prática, deve sempre imaginar que em sua frente existe um público que 

pode beneficiar sua fortuna.  

 

§ 23 

 Não é possível determinar o tempo exato que um aprendiz deve dedicar à prática 

diária. Alguns compreendem uma questão mais facilmente do que outros. Assim, cada um 

deve determinar de acordo com sua capacidade e talento. Entretanto, é necessário observar 

que é possível cair em dois tipos de excessos opostos. Se alguém quisesse tocar o dia inteiro à 

fim de alcançar mais rapidamente a perfeição, não apenas seria prejudicial à saúde, como 

também debilitaria prematuramente seus tendões e sentidos. Se, ao contrário, contenta-se com 

apenas uma hora diária de prática, o avanço chegaria demasiado tarde. Por minha parte, não 

creio que seja muito e nem demasiado pouco se o aluno determina para sua prática duas horas 

pela manhã e duas horas à tarde e que descanse de vez em quando durante estas práticas. Mas, 

quando finalmente puder tocar clara e afinadamente qualquer passagem que possa encontrar, 

uma hora diária será suficiente para manter em forma a embocadura, a língua e os dedos. 

Porque ao tocar demasiado, sobretudo, quando já tenha atingido certa idade, a fraqueza do 

corpo embota os sentidos e se perde o prazer e o desejo de interpretar qualquer peça com 

verdadeira paixão. A prática também demasiada de trinos endurece os tendões dos dedos, da 

mesma maneira que se desgasta a lâmina de uma faca quando se afia constantemente sem usá-

la. Aquele que tome sabiamente o caminho da moderação irá desfrutar da vantagem de poder 

tocar flauta vários anos a mais do que poderá se abusar.                     
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Capítulo XI 

 

Sobre a boa expressão em geral ao cantar ou tocar 
 

§ 1 

Na música, a expressão pode ser comparada à declamação de um orador. O orador e o 

músico têm ambos a mesma intenção quanto à elaboração e ao próprio rendimento de suas 

produções, que é a própria expressão. Sua intenção é cativar os corações, excitar ou apaziguar 

os movimentos da alma e transportar o ouvinte de uma paixão à outra. Aqueles que praticam 

uma dessas disciplinas e têm conhecimentos da outra contam com uma grande vantagem.  

 

§ 2 

Conhecemos os efeitos que produz no espírito do ouvinte um discurso bem 

pronunciado. Por outro lado, não podemos ignorar o quanto um discurso pode ser 

comprometido por mais bem escrito que seja se for mal declamado. Também sabemos que se 

várias pessoas declamam o mesmo discurso, escolheremos sempre ouvir a pronúncia mais de 

uma do que das outras. O mesmo acontece com a expressão na música; de sorte que, se uma 

música é cantada ou tocada por diferentes pessoas, ela sempre produz efeitos diferentes. 

 

§ 3 

A voz de um orador deve ser forte, clara e nítida; a pronunciação distinta e 

perfeitamente boa, não omitindo e nem confundindo umas letras com outras. O orador deve se 

esforçar para evitar uma declamação uniforme, produzindo uma agradável variedade nos tons 

da voz e das palavras. As sílabas e as palavras devem ser emitidas ora com força, ora com 

doçura, ora rapidamente, ora lentamente. Também deve levantar a voz ao pronunciar certas 

palavras que exigem força e saber moderá-la em outras; que possa exprimir cada paixão com 

o tom de voz apropriado e adaptar-se, em geral, às dimensões do lugar onde fala. Enfim, deve 

respeitar todas as regras que contribuem ao triunfo da eloquência. Portanto, o orador deve 

observar cuidadosamente os preceitos que sua arte estabeleceu para que exista uma diferença 

evidente entre uma oração fúnebre, um panegírico, um discurso jocoso, um sério, etc. 

Finalmente, deve acrescentar à todas essas qualidades, uma aparência agradável. 
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§ 4 

Depois de me estender um pouco sobre a necessidade de uma boa expressão para um 

orador e sobre os erros cometidos neste sentido, vou tentar mostrar que tudo o que acabo de 

descrever também deve estar na boa expressão musical. 

 

§ 5 

O bom resultado alcançado pela música depende tanto dos executantes como dos 

compositores. A melhor das composições pode ser arruinada por uma expressão medíocre e 

uma composição pobre pode ser melhorada através de uma boa expressão. Às vezes, ouve-se 

cantar ou tocar uma parte cuja composição não é desprezível, em que os ornamentos do 

Adágio não vão contra as regras da harmonia e na qual se executa as passagens do Allegro na 

velocidade adequada; apesar de tudo isto, não agrada muita gente. Mas, se outro executante 

toca tendo o mesmo instrumento, usando os mesmos ornamentos e a mesma velocidade, é 

possível que sua execução alcance um maior reconhecimento do público do que a do primeiro 

executante. Portanto, somente as diversas formas de expressão musical podem ser 

responsáveis por esta diferença. 

 

§ 6 

Muitas pessoas imaginam que expressar uma melodia sabiamente consiste em 

preencher o Adágio com muitos ornamentos, mascarando a melodia de tal forma, que muitas 

vezes apenas uma em cada dez notas do baixo se harmoniza com a voz fundamental e que 

quase não se ouve a melodia principal da peça. Mas, não podem estar mais equivocadas e isso 

demonstra que não possuem bom gosto. Não consideram as regras da composição que exigem 

que cada dissonância, além de ser bem preparada, deve ser resolvida adequadamente, nem que 

nisto consiste toda sua graça. De outra maneira, seria muito desagradável ouvi-las. Por fim, 

ignoram que há mais arte em poder dizer muito com poucas palavras do que em dizer pouco 

com muitas. Portanto, se este tipo de Adágio não agrada, deve ser atribuído à expressão.   

 

§ 7 

A razão nos ensina que quando pedimos verbalmente algo para alguém temos que usar 

expressões que esta pessoa compreenda facilmente. No entanto, a música é apenas uma 

linguagem artificial pela qual comunicamos ideias musicais ao ouvinte. Portanto, se alguém 

quiser expressá-las de uma maneira obscura e estranha, que seria incompreensível e não 

proporcionaria sentimento algum, de que adiantaria ter pago todas as penas durante tanto 
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tempo para ser considerado um erudito? Cometeríamos um grande erro se fossemos exigir que 

todos os nossos ouvintes fossem pessoas instruídas e conhecedoras de música. O número 

deles não seria muito grande, a menos que se quisesse encontrá-los entre os músicos 

profissionais. Mesmo assim, haveriam alguns cuja educação não é mais que medíocre e, de 

qualquer forma, não se poderia esperar grandes benefícios disto, uma vez que os amantes da 

música teriam no máximo uma ideia da capacidade do executante através dos aplausos dos 

músicos de profissão. No entanto, isto não acontece com muita frequência. As paixões e, 

sobretudo, os ciúmes, dominam de tal maneira a maioria dos músicos que raramente estão 

dispostos a reconhecer os méritos daqueles que praticam o mesmo ofício, muito menos 

divulgar para outros. Além disso, se os amantes da música soubessem tudo o que um músico 

deve saber não haveria essa vantagem, já que não seriam necessários os músicos profissionais. 

Portanto, é muito importante que o músico se esforce para expressar claramente cada peça, de 

forma que seja compreensível aos estudiosos da música e aos que não sabem nada, e 

consequentemente possa agradar ambos. 

 

§ 8 

Uma boa expressão musical é essencial não somente para aqueles que tocam a parte 

principal ou concertante, mas, também para aqueles que desejam apenas ser ripienistas e que 

se contentam em acompanhar os outros. Cada qual em seu gênero deve observar, além das 

regras gerais, outras particulares. Muitos pensam que porque são capazes de tocar qualquer 

solo que estudarem sem cometer grandes erros e de executar à primeira vista qualquer parte 

de ripieno que lhes apresente, nada mais se deve esperar deles. Mas, afirmo que é mais fácil 

tocar livremente um solo do que executar precisamente uma parte de ripieno, na qual se tem 

menos liberdade e deve ajustar-se com muitos outros músicos, para expressar a peça segundo 

a intensão do compositor. Então, aquele que não possui os princípios justos da expressão será 

sempre incompetente neste aspecto. Para adquiri-los, é extremamente necessário que todo 

bom professor de música e sobretudo de violino evite que seus alunos toquem solos antes de 

se tornarem bons ripienistas, já que executar corretamente as simples partes de ripieno 

prepara-os para tocar solos. Muitos solos seriam executados de forma mais clara e agradável 

se os instrumentistas tivessem seguido o exemplo dos pintores, que ensinam que devemos 

aprender a fazer um desenho preciso antes de pensar em agregar os ornamentos. Mas, poucos 

estudantes esperam o momento propício; a fim de ser considerado entre os virtuosos começam 

geralmente às avessas, ou seja, tocando solos. Sacrificam-se buscando ornamentos artificiosos 

e enfrentando dificuldades para as quais ainda não estão prontos, o que causa mais confusão 
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do que clareza em sua expressão. Muitas vezes os professores são responsáveis por esta 

situação, porque vangloriam-se que seus alunos podem tocar solos com pouco tempo de 

estudo. Contudo, muitas vezes veem sua reputação afetada quando posteriormente seus alunos 

são empregados para tocar partes de ripieno. No capítulo XVIII desta obra será discutido mais 

detalhadamente sobre o que os ripienistas devem observar em particular.  

 

§ 9 

Quase todo músico tem uma forma de expressão que é diferente dos outros. As 

inúmeras instruções que têm recebido não são sempre as responsáveis por esta variedade. As 

diferenças de gênio e caráter dos músicos também contribuem para isto. Considere o caso de 

vários alunos que estudaram música com o mesmo professor durante o mesmo tempo, e de 

acordo aos mesmos princípios, tocando nos primeiros três ou quatro anos o mesmo método. 

Apesar de tudo isso, vai notar que depois de certo tempo e depois de ter deixado de ouvir seu 

professor, cada um terá desenvolvido uma expressão particular conforme a sua natureza, a 

menos que tenham se limitado a serem meras cópias de seus professores. Sempre haverá 

alguém que tem uma melhor expressão do que os outros.  

 

§ 10 

Agora, vamos apresentar uma visão geral das principais qualidades da boa expressão. 

Em primeiro lugar, uma boa expressão musical deve ser verdadeira e clara. Não apenas deve  

produzir claramente cada nota, como também deve tocar cada uma segundo sua justa 

afinação; para que tudo seja compreensível ao ouvinte. Não se deve omitir nenhuma nota e 

cada som deve ser produzido tão belo quanto possível. Sobretudo, é preciso ter cuidado para 

tocar as digitações corretas. Já foi explicado anteriormente a importância da embocadura e 

dos ataques com golpe de língua neste contexto. Evite-se ligar as notas que devem ser 

articuladas e articular aquelas que devem ser ligadas. Não é necessário que as notas pareçam 

estar todas juntas. Sempre use os ataques com golpe de língua dos instrumentos de sopro e as 

arcadas dos de corda, de acordo com a intenção do compositor e do jeito que ele tenha 

indicado através dos traços sobre as notas e das ligaduras, pois, isto é que dá vitalidade as 

notas. Assim, estes instrumentos se distinguem da gaita, na qual toca-se sem ataques com 

golpe de língua. Por mais controle e vivacidade que se tenha no movimento dos dedos, estes 

nunca podem efetuar a declamação musical por si mesmos. É necessário que a língua e o arco 

também contribuam, pois, são os mais eficientes para alcançar uma boa expressão numa peça. 

Por outro lado, devem-se manter juntas as ideias que formam uma unidade e separar aquelas 
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em que um sentido musical termina e outro começa sem um silêncio entre elas. Esta 

separação deve ser feita, sobretudo, quando a nota final da ideia precedente é a primeira nota 

da ideia seguinte. 

 

§ 11 

Uma boa expressão deve ser equilibrada e bem acabada. Cada nota deve ser executada 

com seu verdadeiro valor e no tempo certo. Se isto fosse sempre observado, as notas seriam 

ouvidas como pensa o compositor, uma vez que ele escreve respeitando as regras. Muitos 

executantes não estão atentos neste sentido. Por ignorância ou por possuir um gosto vicioso, 

às vezes dão à nota seguinte parte do tempo que pertence à nota anterior. As notas sustentadas 

e agradáveis devem ser ligadas entre si, mas as notas alegres e em saltos devem ser separadas. 

Os trinos e os pequenos ornamentos devem terminar com vivacidade e boa afinação.  

 

§ 12 

Faço aqui uma observação muito necessária em relação à duração que deve ser 

atribuída à cada nota. Ao tocar, deve-se fazer uma distinção entre as notas principais, que 

chamamos também notas marcantes e os italianos chamam notas boas, e as notas passageiras, 

que alguns estrangeiros chamam notas ruins. As notas principais devem se destacar mais que 

as passageiras sempre que seja possível. De acordo com esta regra, num movimento 

moderado, inclusive no Adágio, as notas mais rápidas são executadas com certa desigualdade, 

embora visualmente pareçam ter o mesmo valor. De maneira que é necessário apoiar as notas 

relevantes de cada figura, ou seja, a primeira, terceira, quinta e sétima, devem ser alargadas 

um pouco mais do que as passageiras, isto é, a segunda, a quarta, a sexta e a oitava, embora 

não seja necessário sustentá-las tanto como se tivessem um ponto. Dentre as notas rápidas, 

incluo as semínimas no compasso de três por dois, as colcheias no compasso de três por 

quatro, as semicolcheias no compasso de três por oito, as colcheias em Alla breve, as 

semicolcheias ou as fusas no compasso de dois por quatro ou no compasso binário simples. 

No entanto, isto não acontece se estas notas aparecem misturadas com figuras de notas ainda 

mais rápidas, ou duas vezes mais rápidas, no mesmo compasso. Neste caso, deve tocar estas 

últimas da maneira que acabamos de discutir. Por exemplo, se alguém quisesse tocar as 

semicolcheias da primeira figura da Tabela IX, que estão sob as letras (k), (m) e (n), 

lentamente e todas com a mesma duração, a expressão não seria tão agradável como se a 

primeira e a terceira nota do grupo de quatro fossem tocadas um pouco mais largas e com 

mais força na entonação do que a segunda e a quarta. Excetuam-se à esta regra primeiramente 



 

 

54 

as passagens rápidas em movimento muito rápido, em que o tempo não permite tocar de 

forma desigual e em que somente é possível apoiar ou atacar com mais força a primeira de 

cada quatro notas. Além disso, excetuam-se também todas as passagens que os cantores 

devem executar rapidamente, a menos que estejam ligadas. Uma vez que cada nota deste tipo 

de passagem para voz deve ser produzida claramente e enfatizada por um leve impulso de ar 

proveniente do peito, não pode haver nenhuma desigualdade. Por fim, deve excetuar notas 

que têm traços ou pontos sobre elas. Deve também fazer a mesma exceção quando várias 

notas da mesma altura se sucedem ou quando houver uma ligadura sobre mais de duas notas, 

ou seja, quatro, seis ou oito notas, e finalmente, excetuam-se também as colcheias nas gigas. 

Todas estas notas devem ser tocadas da mesma forma, isto é, sem que uma dure mais do que 

outra. 

 

Tabela IX 

 
 

§ 13 

A expressão também deve ser fácil e fluente. Por mais difícil que sejam as notas que 

tem para tocar, o executante deve conseguir que a dificuldade não seja aparente. Deve ter 

muito cuidado para evitar tudo o que possa ser percebido como grosseiro ou desagradável ao 

tocar e cantar. Deve estar atento para não fazer nenhuma careta e para buscar, tanto quanto 

possível, uma serenidade constante. 

 

§ 14 

Uma boa expressão deve ser diversificada e deve manter constantemente o claro-

escuro. Ninguém será particularmente comovido por alguém que executa todas as notas com a 

mesma força ou fraqueza e, por assim dizer, toca sempre com a mesma cor, ou por alguém 

que não sabe intensificar ou moderar o som no momento adequado. Portanto, deve observar 

mudanças constantes entre as nuances de forte e piano. No final do capítulo XIV, mostrarei, 

através de exemplos, como devemos proceder nota por nota, porque é algo de muita 

importância.  
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§ 15 

Uma boa execução deve ser expressiva e adequada à cada paixão que se apresente. No 

Allegro, assim como em todas as peças deste tipo, deve reinar a vivacidade; mas no Adágio, e 

em todas as peças semelhantes, é necessário expressar a ternura e que todas as vozes sejam 

tratadas ou sustentadas de uma maneira agradável. O executante deve tentar excitar em si 

mesmo a paixão principal da peça, assim como outras paixões ali presentes. E, como na 

maioria das peças as paixões mudam continuamente, o executante deve saber qual paixão está 

presente em cada ideia musical e, então, adaptar sua interpretação. Assim, irá satisfazer os 

desejos do compositor e as ideias que teve ao compor a peça. Além disso, existem vários 

graus de vivacidade e de tristeza; por exemplo, o sentimento de fúria exige uma expressão 

com muito mais fogo do que aquele usado numa peça jocosa; embora deva ter vivacidade em 

ambas. É necessário estar atento ao acrescentar os adornos com os quais se quer ornamentar e 

ressaltar um canto ou uma simples melodia. Quer sejam estes ornamentos arbitrários ou 

essenciais, seu caráter nunca deve ser contrário à paixão que domina a melodia principal. 

Portanto, nunca se deve confundir o grave e o austero com o que deve ser jocoso, brincalhão, 

alegre ou vivo, nem o audacioso com o lisonjeiro, etc. As apogiaturas proporcionam unidade 

ao ligar as partes do canto enriquecendo a harmonia. Os trinos e outros pequenos adornos, os 

meios trinos, os mordentes, grupetos e battements dão vivacidade à expressão. Às vezes, as 

mudanças entre piano e forte enfatizam certas notas, e outras vezes, incitam a ternura. Para 

que certa passagem de um Adágio resulte agradável, os ataques com golpe de língua ou as 

arcadas não devem ser muito grosseiros e no Allegro, as ideias alegres e proeminentes não 

devem ser tocadas arrastadas, ligadas ou com ataques muito delicados.  

 

§ 16 

Agora vou expor algumas características que, consideradas em conjunto, irão ajudar a 

reconhecer, pelo menos qual paixão domina uma peça e como deve ser sua consequente 

expressão. Ou seja, se deve ser agradável, triste, terna, alegre, atrevida, séria, etc. As paixões 

podem ser reconhecidas 1) pelos modos, se elas têm as terças maiores ou menores. As 

tonalidades maiores servem geralmente para expressar o alegre, o atrevido, o sério e o 

sublime. As tonalidades menores são usadas para expressar o cortês, o triste e o terno (ver o 

Capítulo XIV, § 6). No entanto, esta regra tem suas exceções; por esta razão devemos levar 

em conta as seguintes características. 

 2) As paixões podem ser reconhecidas através dos intervalos usados para compor a 

peça. Deve-se observar se são grandes ou pequenos e se as notas estão ligadas ou articuladas. 
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Para os intervalos ligados e que se encontram um próximo do outro, se exprime o cortês, o 

triste e o terno. Para expressar o alegre e o atrevido utiliza-se notas curtas e que formam 

grandes saltos, assim como figuras nas quais pontos aparecem regularmente após a segunda 

nota. As notas pontuadas e sustentadas expressam o sério e o patético; e a mistura de notas 

longas, como semibreves ou mínimas, com notas rápidas, expressam o majestoso e o sublime. 

 3) As paixões são reconhecidas através do uso das dissonâncias. O efeito que 

produzem é sempre diferente, variando muito de acordo com a diversidade das dissonâncias. 

Explico longamente este assunto e ilustro com exemplos na sessão VI do Capítulo XVII. 

Como este conhecimento é absolutamente indispensável, não apenas para os acompanhantes 

como também para todos os músicos, tratei mais amplamente nos parágrafos § 13 à § 17 da 

mesma sessão. 

4) Finalmente, a quarta indicação da paixão dominante são as palavras que se 

encontram no início de cada peça, tais como: Allegro, Allegro non tanto, Allegro assai, 

Allegro di molto, Moderato, Presto, Allegretto, Andante, Andantino, Arioso, Cantábile, 

Spirituoso, Affettuoso, Grave, Adágio, Adágio assai, Lento, Mesto, e assim por diante. Cada 

uma destas palavras exige o uso de uma expressão particular, exceto se estiver indicada sem 

razão. Além disso, como já disse, cada peça que tenha um caráter daqueles mencionados 

acima pode reunir uma mistura de ideias musicais patéticas, agradáveis, alegres, sublimes e 

jocosas. Por isso, deve-se adotar, por assim dizer, uma paixão diferente em cada compasso, de 

maneira que possa tocar algumas vezes triste, outras alegres, outras seriamente, etc. Essas 

mudanças são essenciais na música. Aquele que adquirir esta habilidade sempre terá o 

reconhecimento do público e suas interpretações serão sempre comovedoras. Mas não se deve 

crer que estas sutis distinções podem ser dominadas em pouco tempo. Nem esperar encontrá-

las entre os jovens, já que geralmente têm muita vitalidade e impaciência. Este domínio é 

adquirido somente à medida que se desenvolvem a sensibilidade e o juízo.   

 

§ 17 

Neste sentido, também é necessário que cada um leve em conta sua personalidade e 

saiba adaptar-se adequadamente. No Adágio, uma pessoa vivaz e fogosa que está predisposta 

principalmente ao grandioso, ao sério e à velocidade excessiva, deve moderar, na medida do 

possível, sua fogosidade. Por outro lado, uma pessoa que é triste e aflita não faria mal se 

tratasse de adquirir um pouco da fogosidade excessiva da primeira, para que possa tocar o 

Allegro com vivacidade. Quando uma pessoa alegre e otimista sabe adotar uma mistura 

razoável das personalidades das duas primeiras e não permite que seu amor próprio ou seu 
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ócio lhe distraia do trabalho necessário, poderá alcançar grandes avanços sobre interpretação e 

música em geral. Mas quando uma pessoa tem por natureza um afortunado temperamento que 

reúne as qualidades destas três pessoas, terá todas as vantagens que se pode desejar para 

avançar na música; pois aquilo que é inato sempre será melhor e mais duradouro do que o que 

é adquirido.  

 

§ 18 

Como disse acima, a melodia deve ser enriquecida e ressaltada através da adição de 

adornos. Mas, é necessário ficar em guarda para não sobrecarregar com isto a melodia. Na 

expressão musical, o excesso de ornamentação, assim como de simplicidade, pode 

eventualmente causar desgosto. Por esta razão, deve-se evitar o uso copioso de ornamentos 

opcionais e, inclusive, administrar os ornamentos essenciais. O uso de ornamentos em 

passagens muito rápidas e em passagens que não permitem muitos acréscimos deve ser 

reservado e restrito, para que a ornamentação não resulte incompreensível e desagradável. Há 

cantores que, como lhes resulta fácil executar trinos, cometem o erro de abusar, ainda que não 

os execute sempre bem. 

 

§ 19 

Todo instrumentista deve se esforçar para interpretar o Cantábile como faria um bom 

cantor. E, enquanto isso, um bom cantor deve tentar adquirir, tanto quanto possível, a 

fogosidade dos bons instrumentistas quanto à vivacidade da expressão. 

 

§ 20 

Estas são as regras gerais da boa expressão musical para cantores e instrumentistas. 

Em seguida, aplicaremos aos principais tipos de peça. Delas consistem os três capítulos 

seguintes, que tratam sobre o Allegro, sobre as variações opcionais e sobre o Adágio. Grande 

parte do Capítulo XVII, sobre os deveres dos acompanhantes, também se refere a isto. Tudo 

será ilustrado com exemplos e explicado tanto quanto possível. 

 

§ 21 

A má expressão musical ocorre quando é feito o contrário do exigido para alcançar a 

boa. Vou resumir aqui suas principais características, afim de que possamos reuni-las sob o 

mesmo ponto de vista e ser mais atentos para evitá-las. A expressão é ruim quando a afinação 

não é precisa e os sons são forçados; quando devido a uma má articulação as notas são 
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produzidas sem clareza, de maneira escura, incompreensível, fraca, vagarosa e fria; quando o 

tempo atrasa preguiçosamente e as notas são ligadas ou articuladas indistintamente; quando a 

medida do compasso não é observada e as notas não recebem seu verdadeiro valor; quando os 

ornamentos são muito longos e não se encaixam com a harmonia; quando os ornamentos são 

mal finalizados ou precipitados; quando as dissonâncias não são preparadas; quando não se 

toca equilibradamente e com clareza ou se executa com dificuldade e precipitação, tocando de 

forma insegura e vacilante, acompanhada de todo tipo de careta. Uma expressão pobre ocorre 

quando tudo é cantado ou tocado friamente, sem alternância de pianos e fortes; quando 

contradiz as paixões que devem ser expressas e, em geral, executa tudo sem sentimento, sem 

afeto e sem comover a si mesmo. Então, a expressão musical é ruim e todos os que ouvem 

cantar ou executar peças tão mal interpretadas, longe de encontrar algum prazer, esperam 

impacientemente seu fim.      
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Capítulo XIV 

 

Sobre a maneira de como se deve tocar o Adágio 
 

§ 1 

Normalmente, o Adágio produz menos prazer em pessoas que são simples amantes da 

música. Mesmo entre os músicos, há alguns que, sem a sensibilidade e a percepção 

necessárias, alegram-se quando percebem que o Adagio chega ao fim. No entanto, um bom 

músico pode distinguir-se pela maneira que toca o Adágio, agradando mais os verdadeiros 

conhecedores e os sensíveis e perspicazes amantes da música, além de demonstrar seu 

domínio da disciplina àqueles que conhecem a arte da composição. Mas, como o Adágio é 

sempre um obstáculo, os músicos inteligentes se acomodam, sem o meu conselho, aos seus 

ouvintes e aos amantes da música, para que sua arte obtenha mais facilmente a estima 

merecida e sua pessoa se torne mais agradável.  

 

§ 2 

O Adágio pode ser considerado de duas formas diferentes com relação à maneira que 

deve ser tocado e ornamentado; isto é, de acordo com o estilo francês ou italiano. A primeira 

requer uma expressão clara e sustentada da melodia, e um estilo sempre acompanhado de 

ornamentos essenciais, como apogiaturas, trinos inteiros e meios trinos, mordentes, grupetos, 

battements, flattements, etc.; mas, por outro lado, não há passagens longas e nem muitos 

ornamentos opcionais. O exemplo da figura 26 na Tabela VI, tocado lentamente, pode servir 

como modelo desta forma de tocar. A segunda forma, ou seja, o estilo italiano, não se 

contenta com os pequenos adornos franceses, mas busca grandes ornamentos elaborados e 

refinados, que devem estar sempre juntos da harmonia. O exemplo mostrado nas Tabelas 

XVII, XVIII e XIX pode ser tomado aqui como modelo. Nesta peça, todos os ornamentos 

opcionais são expressos através de notas. Isto será discutido a fundo mais a frente. Se a 

simples melodia deste exemplo for tocada apenas com os ornamentos essenciais, teremos uma 

outra ilustração da forma de tocar francesa. Mas, também veremos que esta forma é 

inadequada para um Adágio como este. 

 

 

 



 

 

60 

§ 3 

É possível aprender a forma francesa de ornamentar o Adágio sem conhecer as regras 

da harmonia, através de boa instrução; mas, à forma italiana este conhecimento é 

indispensável. Caso contrário, deve ter sempre ao lado um professor para lhe ensinar as 

variações que convém a cada Adágio, como fazem a maioria dos cantores da moda. Se fizer 

isto, vai permanecer um aprendiz por toda sua vida e nunca vai se tornar um professor. No 

entanto, deve aprender a forma francesa antes de se aventurar sobre a italiana. Porque, quem 

não sabe utilizar e nem executar os pequenos ornamentos, muito menos poderá empregar os 

grandes devidamente. E é a partir de grandes e pequenos ornamentos que um estilo 

universalmente agradável, razoável e bom de cantar e tocar surge. 

 

§ 4 

Já foi dito anteriormente que a maioria dos compositores franceses tem o hábito de 

escrever os ornamentos na melodia e, consequentemente, o executante tem unicamente que 

interpretá-los bem. No estilo italiano do passado não se escrevia nenhum ornamento, tudo era 

deixado à vontade do executante; e um Adágio parecia mais ou menos como a melodia 

simples do exemplo das Tabelas XVII, XVIII e XIX. No entanto, desde algum tempo, aqueles 

que seguem a forma italiana também começaram a indicar os ornamentos necessários, 

provavelmente porque o Adágio estava sendo deformado por muitos músicos ignorantes e 

isso diminuía e algumas vezes até manchava a honra e a reputação dos compositores. Não há 

como negar que para apreciar o efeito total de uma peça de música italiana, os executantes 

devem contribuir tanto como os compositores; mas na música francesa o trabalho do 

compositor tem mais peso que o do executante. 

 

§ 5 

Então, para tocar bem o Adágio é preciso estar num estado de ânimo tranquilo e quase 

triste, como se encontrava o compositor ao escrever. Um Adágio deve ser comparado a uma 

súplica agradável; pois, quando se solicita algo com gestos atrevidos e desonestos de uma 

pessoa merecedora de respeito singular, nunca se obterá o desejado. Da mesma forma, 

dificilmente se poderá envolver, comover e enternecer o ouvinte com uma expressão atrevida 

e estranha; por que aquilo que não vem do coração não pode alcançar outro coração. 
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§ 6 

Existem vários tipos de peças lentas. Algumas são lentas e tristes, enquanto outras têm 

mais vivacidade e, por consequência, agradam por mais tempo e trazem maior prazer.  Em 

ambos os tipos de peças, o estilo da execução depende muito da forma que a peça é composta. 

Nas tonalidades de Fá e Dó menor, Ré sustenido maior e Fá menor pode-se expressar um 

sentimento triste mais facilmente do que em outras tonalidades menores. Por esta razão, os 

compositores geralmente empregam estas tonalidades com este propósito. Por outro lado, as 

outras tonalidades maiores e menores são utilizadas em peças agradáveis, cantábiles e 

naquelas cuja finalidade é causar prazer. 

Não há consenso quanto aos efeitos particulares de certas tonalidades, quer 
sejam maiores ou menores. Na antiguidade, acreditava-se que cada modo 
tinha suas qualidades peculiares e que expressava alguma paixão em 
particular. Esta opinião estava bem respaldada, visto que as escalas de seus 
modos não eram iguais em si; por exemplo, apesar de o modo Dórico e o 
modo Frígio terem ambos uma terça menor, eram diferentes, porque o 
primeiro tinha uma segunda e uma sexta maiores e o segundo tinha uma 
segunda e uma sexta menores e, portanto, quase todos os modos tinham uma 
maneira singular de fazer sua cadência. No entanto, como no presente as 
escalas de todas as tonalidades maiores e menores são iguais entre si, uma 
questão é se realmente existe uma diferença entre as características dos 
modos. Algumas pessoas ainda adotam a opinião dos antigos, outras, pelo 
contrário, rejeitam afirmando que cada paixão pode ser expressa igualmente 
numa tonalidade como em outra, desde que o compositor tenha a capacidade 
necessária. Certamente, há exemplos de compositores que expressaram 
perfeitamente bem paixões em tonalidades que não pareciam ser apropriadas 
para este propósito. Mas, quem sabe se essas peças não teriam um efeito 
melhor se fossem escritas numa tonalidade mais apropriada? Além disso, 
não se pode estabelecer regras gerais com base em casos extraordinários; 
mas, levaria muito tempo se tratasse de analisar esta questão a fundo. No 
entanto, proponho um teste baseado tanto na experiência como na 
sensibilidade individual. Por exemplo, transponha uma peça composta 
satisfatoriamente na tonalidade de Fá menor, nas tonalidades de Sol menor, 
Lá menor, Mi menor e Ré menor; ou ainda, uma peça que está em Mi maior, 
nas tonalidades de Fá maior, Sol maior, Ré sustenido maior, Ré maior e Dó 
maior. Se estas duas peças produzem o mesmo efeito em todas as 
tonalidades, os simpatizantes dos antigos estão equivocados. Mas, se achar 
que estas peças produzem um efeito diferente em cada tonalidade, deve 
tentar se beneficiar desta descoberta em vez de rejeitá-la. Quanto a mim, até 
que possa ser convencido do contrário, vou confiar na minha experiência, 
que me convenceu que diferentes tonalidades produzem efeitos diversos. 

 

§ 7 

Portanto, ao tocar é preciso adaptar-se a principal paixão que o compositor tinha em 

mente para sua peça, de forma que um Adágio, que deve ser muito triste, não seja tocado com 
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muita ligeireza, nem, ao contrário, que toque muito lento um Adágio que é cantábile. O 

Adágio Patético deve se distinguir dos tipos de peças lentas como o Cantabile, Arioso, 

Affetuoso, Andante, Andantino, Largo, Larghetto, etc. Quanto ao movimento necessário para 

cada peça em particular, você deve determiná-lo da interação total de suas partes, da 

tonalidade e do compasso; e, se este é binário ou ternário, também oferece algum 

esclarecimento. Como resultado do que foi observado, as peças lentas compostas nas 

tonalidades de Sol menor, Lá menor, Dó menor, Fá menor e Ré sustenido maior devem ser 

tocadas mais tristemente e, portanto, mais lentamente do que aquelas compostas em outras 

tonalidades maiores e menores. Uma peça lenta, cujo compasso é de quatro por oito ou de seis 

por oito, deve ser tocada com um pouco mais de ligeireza e uma peça em Alla breve ou na 

qual o compasso é de três por dois, deve ser tocada mais lentamente do que uma composta no 

compasso simples de quatro por quatro ou no compasso de três por quatro. 

 

§ 8 

Se o Adágio é muito triste, o que normalmente é designado pelas expressões Adágio di 

Molto ou Lento Assai, deve ornamentá-lo mais com notas ligadas do que com grandes saltos 

ou trinos; porque, estes excitam mais a alegria do que a tristeza. No entanto, não deve omitir 

completamente os trinos, para que o ouvinte não adormeça. A melodia deve ser sempre 

variada de tal forma, que umas vezes excite a tristeza e outras vezes, modere-a.  

 

§ 9 

Neste assunto muito pode contribuir a alternância entre fortes e pianos, os quais, 

juntamente com uma mistura equilibrada de pequenos e grandes ornamentos, formam, por 

assim dizer, a luz e as sombras, cuja percepção é essencial na música. No entanto, devemos 

usar o bom senso ao fazer isto, para não passar muito abruptamente de um à outro; é 

necessário reforçar ou diminuir o tom imperceptivelmente. 

 

§ 10 

 Se você tem uma mínima ou uma semibreve tenutas, o que os italianos chamam de 

messa di voce, primeiramente deve articulá-la delicadamente ou quase com uma simples 

exalação. Em seguida, comece a soprar, mas piano, aumentando a força do tom até a metade 

da nota. Então, diminua a força até o fim da nota, efetuando ao mesmo tempo um flattement 

com o dedo no furo aberto mais próximo. Para que não suba ou baixe a afinação enquanto 

aumenta ou diminui a força do tom (defeito que pode vir das características da flauta), a regra 
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dada no parágrafo § 22 do Capítulo IV deve ser colocada em prática aqui. Assim, o tom 

manterá sempre sua afinação em relação aos instrumentos que o acompanham, quer sopre 

forte ou fraco. 

 

§ 11 

As notas cantábiles que seguem depois de uma nota longa podem sobressair um pouco 

mais. Contudo, cada nota, seja semínima, colcheia ou semicolcheia, deve ter seu piano e forte 

na medida em que permita sua duração. Mas, se há várias notas consecutivas e não há tempo 

suficiente para crescer o som de cada nota, pode-se, pelo menos, aumentar e diminuir o ar 

durante estas notas, portanto, algumas serão mais fortes e outras mais fracas. Esta mudança na 

força do tom deve vir dos pulmões, através de uma exalação.  

 

§ 12 

Além disso, deve ter o cuidado de manter a melodia e de respirar nos lugares 

adequados. Sobretudo, ao encontrar com silêncios, não deve interromper o som 

imediatamente; é melhor continuar a última nota um pouco mais do que requer seu valor, a 

menos que o baixo tenha nesse momento várias notas cantábiles, que compensam o ouvido 

para o que perde devido à ausência da parte principal. No entanto, um bom efeito é produzido 

se a parte principal prolonga a nota e finaliza diminuindo pouco a pouco; e, depois, prossegue 

com as notas seguintes com uma força renovada, continuando na forma descrita acima até que 

o fim da ideia musical tenha cedido ao começo de uma nova passagem. 

 

§ 13 

  No Adágio todas as notas devem ser, por assim dizer, valorizadas e tratadas com 

deleite e não precisa usar articulações duras. Exceto quando o compositor indica que certas 

notas sejam curtas, para despertar o ouvinte que pode ter cochilado. 

 

§ 14 

Se um Adágio foi composto de uma maneira seca, com mais ênfase na harmonia do 

que na melodia, e quiser acrescentar algumas notas aqui e ali, não deve fazer isso em excesso. 

De forma que as principais notas não sejam obscurecidas, nem que a melodia resulte 

irreconhecível. Em vez disso, deve tocar, a princípio, o tema ou a ideia principal como foi 

escrito. Se isto ocorre com frequência, algumas notas podem ser acrescentadas na primeira 
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vez e ainda mais na segunda, tanto em passagens de escala ou de arpejos. A terceira vez deve 

ser tocada sem acrescentar quase nada, para manter o ouvinte constantemente interessado. 

 

§ 15 

 O restante da melodia pode ser tratado da mesma forma, alternando notas sonolentas, 

que são muito próximas umas das outras, com notas brilhantes, cheias de harmonia, que estão 

mais distantes entre si. E se uma ideia é repetida na mesma tonalidade e nenhuma variação 

ocorre imediatamente, poderia compensar esta falta tocando piano assim como empregando 

notas ligadas.  

 

§ 16 

Não é preciso apressar o compasso ao executar estes adornos. Devem ser tocados com 

cuidado e tranquilidade, já que as mais belas ideias podem se tornar imperfeitas se executadas 

precipitadamente. Por isso, é necessário estar muito atento ao movimento das partes 

acompanhantes e é preferível se deixar levar por outras partes do que antecipá-las. 

 

§ 17 

Um movimento Grave, no qual a melodia consiste de figuras com notas pontuadas, 

deve ser tocado vivo, de forma ressaltada e ornamentado em vários lugares com arpejos. As 

notas pontuadas devem ser reforçadas até o ponto e, se o intervalo não for muito grande, 

devem ser ligadas doce e brevemente para as notas seguintes. Quanto aos grandes saltos, cada 

nota deve ser articulada individualmente. Se estas notas ascendem ou descendem por graus, 

poderão ser introduzidas apogiaturas antes das notas longas, pois, na maioria das vezes, são 

consonantes e poderiam resultar desagradáveis ao ouvinte.   

 

§ 18 

O Adágio Spirituoso quase sempre é composto em compasso ternário, com notas 

pontuadas. A melodia é frequentemente interrompida por cesuras e a expressão exige ainda 

mais vivacidade do que exigido no parágrafo § anterior. É por isso que as notas devem ser 

mais articuladas do que ligadas e menos ornamentos devem ser utilizados. Pode-se utilizar 

principalmente as apogiaturas que resolvem em meios trinos, mas, quando há várias ideias 

cantábiles intercaladas, como exige o gosto refinado na arte da composição, a execução 

também deve ser adaptada, mesclando, alternadamente, o sério com o agradável.  
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§ 19 

Como já foi mencionado anteriormente, não é necessário repetir aqui que a execução 

destas peças, bem como de outros tipos de peças lentas, como, por exemplo, Cantabile, 

Arioso, Andante, Andantino, Affetuoso, Largo, Larghetto, etc., deve ser claramente 

distinguida do Adágio triste e patético. 

 

§ 20 

Se num Cantabile ou Arioso, cujo compasso é de três por oito, são encontradas muitas 

semicolcheias consecutivas, ascendendo ou descendendo por graus, e o baixo movendo-se 

constantemente de uma para outra, não se pode acrescentar muito, como numa melodia que é 

mais consistente. É preciso tentar executar estes tipos de notas de uma forma simples e 

agradável, alternando o uso do piano e do forte. Se forem encontradas colcheias em salto, o 

que torna a melodia seca e não a sustenta em absoluto, os saltos de terça podem ser 

preenchidos com apogiaturas ou tercinas. Mas, quando o baixo tem notas de mesmo valor na 

mesma harmonia e dura um compasso inteiro, então, a parte principal tem mais liberdade para 

introduzir mais ornamentos. No entanto, estes ornamentos nunca devem afastar-se do estilo 

geral prescrito para estas peças. 

 

§ 21 

Num Andante ou Larghetto composto no compasso de três por quatro, em que a 

melodia consiste de semínimas em salto e o baixo acompanha em colcheias, das quais seis 

frequentemente permanecem na mesma altura ou harmonia, é possível tocar com mais 

seriedade e com mais ornamentos do que um Arioso. Mas, se o baixo ascende ou descende 

por graus, é preciso estar mais atento aos ornamentos, para que não faça quintas e oitavas 

proibidas contra a voz principal. 

 

§ 22 

O movimento Alla Siciliana, que está no compasso de doze por oito intercalado com 

figuras de notas pontuadas, deve ser tocado com muita simplicidade, quase sem trinos e nunca 

muito lento. Não deve ser utilizado quase nenhum ornamento, com exceção de algumas 

semicolcheias ligadas e algumas apogiaturas, visto que se trata da imitação de uma dança de 

pastores sicilianos. Esta regra também deve ser aplicada às Musettes e Bergeries francesas. 
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§ 23 

Se esta descrição de como ornamentar o Adágio não parece suficiente para todos, o 

exemplo que aparece nas Tabelas XVII, XVIII e XIX servirá para esclarecer ainda mais este 

assunto. Tomei as variações mais adequadas encontradas nas Tabelas IX à XVI para a simples 

melodia observada aqui e fiz uma melodia totalmente ornamentada. Este exemplo mostra 

como podem ser introduzidas diversas variações e adornos em conjunto. A melodia simples 

está no primeiro pentagrama e a melodia com as variações está no segundo. Os números que 

estão abaixo da melodia indicam as figuras das Tabelas anteriores e as letras que estão sobre a 

melodia indicam os exemplos das variações. Entre estes exemplos de variações, há alguns que 

não se encontram na mesma tonalidade em que apareceram nas Tabelas; estão tanto acima 

como abaixo, para demonstrar, como já foi dito, que as variações podem ser transpostas em 

todas as tonalidades maiores e menores.  
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Tabela XVII 
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Tabela XVIII 
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Tabela XIX 
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Parte II – Versuch: aspectos técnicos e expressivos 
 

 

Esta segunda parte do estudo objetiva comentar as categorias técnicas e expressivas 

que fundamentaram os extratos de Quantz aqui traduzidos. Como a arte deste compositor 

alemão se inseriu nos ideais sonoros de seu tempo? Partindo-se do princípio que um objeto 

artístico sempre apresenta vinculações fundamentais com a orgânica social que o instaura, é 

necessário conhecer um pouco mais sobre os anseios estéticos da corte prussiana na primeira 

metade do século XVIII, uma vez que Quantz ali trabalhava há mais de 20 anos quando 

escreveu seu tratado. Anos marcados por grandes transformações em todos os aspectos da 

vida musical, novas demandas estéticas que Quantz acompanhou dedicando-se a explorar as 

possibilidades da flauta. E o fez não somente como compositor e instrumentista, mas também 

como fabricante de flautas, sempre dedicado a aprimorar as possibilidades técnico-

construtivas do instrumento.   

Por outro lado, ao delinear o sentido de sua arte, especificamente voltada para o 

estudo da flauta, Quantz expõe questões fundamentais sobre o gosto, o decoro, as atribuições 

intelectuais, as condições técnicas e vários aspectos que permeiam a formação de um músico, 

profissional ou amador, num contexto cortesão fortemente marcado pelo estilo galante25.  

Vale marcar, no entanto, que não se pretende realizar uma análise que ultrapasse 

questões pontuais, pois o objetivo aqui é esclarecer algumas categorias que serviram de 

arrimo   para a construção das ideias musicais desta quadra histórica na Alemanha. Através 

deste passo analítico busca-se entender e explicitar a lógica prático-instrumental e os 

pressupostos estéticos e históricos que arrimaram os extratos do tratado.  

Para isto, esta exegese foi dividida em dois momentos: o primeiro centrado no 

estudo da lógica prático-instrumental do Versuch e o segundo voltado para os aspectos 

estilísticos e históricos em que ele está inserido. 

 

 

  

                                                
25 O termo galante é amplamente adotado no século XVIII para se referir ao novo estilo gracioso, fluente e 
elegante das cortes europeias, no qual a música deve soar clara, agradável e natural, opondo-se ao elaborado e 
inapreensível estilo contrapontístico. Sobre o termo, Grout e Palisca o definem como “[...] um termo genérico 
que se aplicava a tudo o que era considerado moderno, elegante, chique, suave, fluente e sofisticado. Nos seus 
escritos C. P. E. Bach, Marpug e mais tarde Kirnberger estabeleceram uma distinção entre o estilo erudito ou 
severo contrapontístico e o estilo galant, mais livre e mais linear.” (2007, p. 481) 
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A arte de bem tocar a flauta: questões técnicas 
  

  

 Para comentar a parte mais técnica do tratado vou partir de questões centrais no estudo 

da flauta, aspectos práticos que considero fundamentais para uma completa aprendizagem do 

instrumento. O Versuch toca em assuntos que são importantes e que fazem parte das 

preocupações de um flautista ainda hoje, por isso, a necessidade de comentá-los. Nele, Quantz 

está nos mostrando que, além de possuir e manter habilidades específicas para possibilitar 

sempre a melhor expressão, um bom flautista precisa ter um grande talento, muita diligência e 

dedicação plena. Ele reconhece este grande talento como uma série de qualidades ou 

inclinações naturais, ou melhor, como uma variedade inata de disposições físicas e 

emocionais. Neste sentido, indica quais são essas aptidões:  

Aquele que deseja ser compositor deve ter um espírito vivo e impetuoso, 
uma alma suscetível de ternos sentimentos; uma boa mistura do que os 
sábios chamam de temperamentos, sem muita melancolia; muita imaginação, 
criatividade, juízo e discernimento; uma boa memória, um ouvido delicado e 
sensível, uma vista boa e rápida, e muita aptidão. Aquele que deseja se 
dedicar a tocar um instrumento deve possuir além das muitas qualidades de 
espírito mencionadas acima, as diferentes disposições corporais adequadas à 
natureza de cada instrumento. (QUANTZ, 2001, p 12-13)26 

Contudo, estas qualidades são bem variadas e dificilmente todas serão encontradas numa 

mesma pessoa. Assim, sempre haverá alguém com mais facilidade para uma determinada área 

do que para outra. Por outro lado, lembra que os aspectos mecânicos da música – como o 

compasso, o valor e a subdivisão das notas, a arcada e os ataques com golpe de língua, a 

embocadura ou a posição dos dedos – podem ser compreendidos por regras claramente 

explicadas. Para aqueles que não conseguem uma execução virtuosa mas querem ser 

profissionais competentes, Quantz indica a carreira de ripienista, também conhecido como 

músico de fila, dizendo que o fato de tocar partes secundárias na orquestra não significa ter 

menor preparo ou abrir mão do rigor profissional que todos devem ter. Além de grande 

talento e inclinação, é preciso ter muita aplicação e diligência. Quantz está do lado oposto aos 

naturalistas, que ignoram conhecimento e experiência ao firmar tudo nas capacidades inatas. 

O aprendizado através de boa instrução e a experiência são categorias essenciais para o 

Versuch, assim como a capacidade de investigar e refletir. Portanto, segundo Quantz (2001, p. 

                                                
26 Todas as citações referentes a Quantz foram traduzidas através de cotejamento entre o inglês, o espanhol e o 
francês, como já explicado na introdução. Sendo assim, para a referência destas citações, quaisquer que sejam, 
utilizo a versão em inglês, traduzida por Edward R. Reilly. 
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22), “somente apoiando o talento natural com ensinamentos atinados, diligência e reflexões, 

pode ser alcançado um alto nível de excelência.” Para isso, é preciso gostar do que se faz, 

porque “a estima e amor por um assunto estão necessariamente ligados ao seu conhecimento.” 

(2001, p. 23). Neste sentido, Quantz recomenda: 

Aquele que deseja alcançar a excelência na musica deve sentir em si mesmo 
amor perpétuo e incansável pelo que faz, não poupando esforços para 
realizar com disposição e boa vontade o seu trabalho. Ademais, deve 
suportar com firmeza todas as dificuldades que se encontram neste estilo de 
vida. (2001, p. 15) 

 Para aqueles que desejam se destacar na música, o Versuch descreve algumas 

recomendações gerais que, segundo ele, poderão desenvolver uma melhor e mais efetiva 

aprendizagem. Desta maneira, aconselha para quem ainda deseja se iniciar,  que não comece a 

estudar muito tarde, numa idade em que não tenha mais vigor físico no corpo ou flexibilidade 

nos dedos e, portanto, não consiga tocar as passagens mais difíceis de forma clara e ampla. 

Quantz (2001, p. 24) também afirma que um músico que já necessite de muito empenho e 

aplicação em sua arte, não deve se ocupar de muitas outras atividades. Isto não quer dizer que 

seja impossível se destacar em mais de uma área ao mesmo tempo e sim que é preciso possuir 

“um talento extraordinário de um tipo que a natureza produz raramente” para enfrentar as 

dificuldades decorrentes deste passo. Aqui ele também está se referindo àqueles músicos que 

pretendem dominar dois ou mais instrumentos musicais. 

 O tratado alerta, desde o início, para a questão da vaidade e sobre o quanto ela pode 

ser prejudicial na música, até mais do que em outras áreas. Aqueles que têm demasiado amor 

próprio se deixam iludir por elogios prematuros, o que os torna sempre mais orgulhosos e 

vaidosos. Por isso, Quantz diz que: 

Todo amor próprio desmedido e descontrolado é, em geral, muito 
prejudicial, uma vez que pode facilmente ofuscar o juízo e impedir o 
verdadeiro conhecimento. É especialmente prejudicial na música, onde 
encontra mais alimento do que em outras profissões. Nestas não acontece 
como na música, em que o reconhecimento expresso por um simples bravo é 
capaz de inflar de orgulho a pessoa elogiada. (2001, p. 25) 

Na verdade, essas pessoas na maioria das vezes possuem muito pouco conhecimento mas se 

vangloriam de saber muito. Não aceitam correção, advertência ou qualquer contradição, 

mesmo daqueles com quem poderiam aprender, ao contrário, por ciúme, inveja ou malícia, 

ignora-os, permanecendo na completa ignorância. E mesmo quando consultam alguém mais 

experiente, o fazem para ouvir elogios e não a verdade. “Este amor próprio pervertido causa 
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danos incalculáveis. Basta dizer que produz uma falsa satisfação e é um dos maiores 

obstáculos ao crescimento da música.” (QUANTZ, 2001, p. 26). Por isso a recomendação de 

Quantz para que o aprendiz não toque em público até que tenha pelo menos o domínio 

necessário do compasso e da leitura das notas.  

 O tratado também aconselha que os estudantes não comecem seus estudos práticos 

através de peças galantes ou de adágios, porque estas obras exigem um conhecimento mínimo 

de harmonia, assim como uma certa fluência na execução dos ornamentos. Por isso, deve-se 

iniciar o estudo com peças contrapontísticas ou em estilo francês, mais indicadas para 

desenvolver a habilidade da língua e dos dedos. Em suas palavras:    

Depois que o aluno tenha praticado passagens e peças no estilo elaborado 
por um tempo considerável, que tenha adquirido habilidade na língua e nos 
dedos, e que tenha se familiarizado com tudo o que expliquei até agora, 
então, pode tomar vários solos e concertos compostos no estilo italiano. 
(QUANTZ, 2001, p. 115)  

Na música francesa, em sua maioria, o compositor já escreve quase toda a ornamentação, de 

forma que quase nada pode ser acrescentado. “Por outro lado, na música composta segundo o 

estilo italiano, deixa-se muito à vontade e à capacidade do executante.” (QUANTZ, 2001, p. 

11). Ou seja, para a execução da música francesa, considerada mais servil27, não é preciso o 

conhecimento do baixo contínuo, nem da harmonia. Mas, para tocar a música italiana tais 

conhecimentos são essenciais. Sobre as peças contrapontísticas, recomenda o estudo de duos e 

trios bem elaborados que incluam fugas, indicando especialmente os trios de Telemann 

compostos em estilo francês. 

  Uma questão importante e que passa pelo crivo de Quantz diz respeito a quantidade 

de tempo necessária ao estudo prático diário, visto que considera aplicação e diligência 

categorias primordiais para a aprendizagem da música. Ele recomenda a prática diária para o 

iniciante mas não acredita ser possível determinar o tempo necessário. Para ele, 

Alguns compreendem uma questão mais facilmente do que outros. Assim, 
cada um deve determinar de acordo com sua capacidade e talento. [...] Mas 
quando finalmente puder tocar clara e afinadamente qualquer passagem que 
possa encontrar, uma hora diária será suficiente para manter em forma a 
embocadura, a língua e os dedos. (2001, p. 118). 

Vale aqui ressaltar que ele está recomendando uma hora diária para estudos de manutenção, 

ou seja, para aqueles que pretendem apenas manter a técnica em dia e este preceito será 

                                                
27 Aqui, o termo servil está indicando uma maneira de tocar que segue fielmente um modelo original, que não 
permite ou manifesta liberdade de escolha ou decisão.  
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seguido, desde então, como norma de ensino nas escolas e academias de música dos séculos 

posteriores. Até os nossos dias, profissionais e professores acreditam que o estudo prático 

deve ser constante e progressivo. É preciso estudar diariamente, pois, só mantendo esta 

constância um flautista poderá gradualmente progredir na aprendizagem ou manter suas 

habilidades técnicas. A instabilidade no estudo prático torna a aprendizagem lenta ou 

ineficiente.          

  Por outro lado, para que um profundo conhecimento sobre a arte de tocar flauta seja 

adquirido, Quantz considera fundamental que seus conselhos sejam complementados com 

instruções orais de um bom professor. Segundo ele, os erros do aluno precisam ser corrigidos 

continuamente para que não se tornem um hábito. Neste sentido, todas as questões tratadas 

devem ser observadas pelo professor durante as aulas. Para ele, a figura do professor é 

absolutamente imprescindível para qualquer um que queira aprender flauta. Uma vez que ele 

mesmo foi professor de flauta do rei, sente-se a vontade para traçar as características 

necessárias do professor ideal, e o faz com a intenção de orientar o iniciante para esta escolha. 

Para ele, um bom professor de flauta deve dominar completamente o instrumento e, 

sobretudo, saber transmitir seus ensinamentos aos alunos. Minha experiência, tanto do tempo 

em que fui aluno, quanto agora, como professor, mostra que o acompanhamento de um 

especialista no instrumento é algo essencial, não somente para auxiliar o aluno a adquirir as 

habilidades técnicas necessárias a um flautista completo, mas também para evitar que ele 

desenvolva vícios posteriormente difíceis de perder. Esses problemas podem estar na 

formação da embocadura, na postura do corpo ou nas tensões exercidas desnecessariamente.     

 No capítulo do Versuch reservado para recomendações gerais sobre a prática 

individual, Quantz se dedica a escrever sobre o estudo efetivo da flauta alemã, comentando os 

principais aspectos relacionados à sua prática. Neste sentido, vou comentar aquelas que mais 

se conformam à prática atual da flauta. Quantz inicia o capítulo com considerações sobre o 

posicionamento ao segurar a flauta e sobre a postura, em geral, ao tocar. O flautista deve 

sustentar a flauta com naturalidade para poder tocar com facilidade. Com relação a forma 

como deve ser apoiada, pede para segurar a flauta firmemente e pressioná-la fortemente 

contra a boca. Sobre os dedos, diz que devem se mover de maneira uniforme para que a 

elevação não seja irregular e nem muito alta. Movimentos ou gestos inúteis com a cabeça, o 

corpo ou os braços, além de causar uma impressão desagradável para o público, podem 

prejudicar a afinação e obstruir a passagem de ar no bocal da flauta. Por isso, aconselha deixar 

os braços elevados e afastados do corpo, não inclinar demasiado a cabeça para frente e nem 

girar a flauta para dentro ou para fora. Neste sentido, recomenda o estudo de frente a um 
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espelho, para que o iniciante se assegure dos movimentos que estão acontecendo. Desde 

então, a presença do espelho em estúdios ou salas de aulas destinadas à prática da flauta, 

tornou-se obrigatória, principalmente para os primeiros anos de aprendizado. O espelho ajuda 

o iniciante a ter consciência de tudo que está acontecendo, desde a postura do corpo ao tocar a 

flauta aos movimentos feito com os lábios ao ajustar a embocadura. Olhar-se ao espelho é 

fundamental para reconhecer gestos e tensões desnecessárias que podem causar vícios 

posturais e até lesões em todo corpo ao tocar. Todas estas recomendações também são 

abordadas por Taffanel e Gaubert28 em seu método completo para a flauta:  

A posição do corpo deve ser confortável e natural. Uma atitude rígida deve 
ser evitada, é fatigante, prejudicial ao desempenho e distrai o ouvinte. Os 
cotovelos devem ser mantidos longe do corpo para evitar a compressão dos 
pulmões, mas, no entanto, não devem elevar-se demasiado. Para evitar uma 
posição defeituosa é necessário assumir o hábito, desde o início, de olhar 
para um espelho enquanto toca. (1958, p. 3) 

Henry Altès29 (1880, p. iv-v) corrobora com estes conselhos ao recomendá-los também em 

seu Método Completo de Flauta: “acima de tudo, o aluno deve deixar a cabeça e o corpo 

eretos, além de manter os braços afastados do corpo, de maneira que não possa interferir no 

movimento dos órgãos respiratórios.”  

 Outro ponto importante para Quantz é a embocadura. Para ele, é preciso estar atento 

ao movimento do queixo e dos lábios ao tocar porque estes devem estar sempre se adequando 

em função da sonoridade. Para produzir as oitavas na flauta é preciso comprimir o ar no 

orifício do bocal, o que se alcança avançando o queixo e os lábios. A primeira oitava da flauta 

requer uma abertura dos lábios um pouco mais larga e menos estreita, para que a região grave 

seja sonora e penetrante. Portanto, é preciso apertar um pouco os lábios contra os dentes. Já a 

partir da segunda oitava, eles devem estar relaxados, de maneira que o lábio inferior avance 

um pouco mais que o superior e que a abertura dos lábios seja menos larga e mais estreita. 

Com relação ao orifício do bocal, os lábios devem cobrir a metade e a partir disto devem se 

mover, cobrindo-o mais ou menos dependendo da altura das notas. A afinação também está 

relacionada com o movimento do queixo e dos lábios, ou seja, para uma maior precisão na 

afinação é preciso fazer ajustes na embocadura. Da mesma forma que Quantz, acredito que a 

                                                
28 Claude-Paul Taffanel (1844-1908) foi um importante flautista francês, “pela influência que exerceu na Ópera, 
na Société des Concerts du Conservatoire e na Société des Instruments à Vent, e como professor do 
Conservatório de Paris, a partir de 1893, e pode ser encarado como o pai da moderna escola francesa da flauta.” 
(GROVE, 1994, p.779). Taffanel morreu deixando incompleto o seu tratado, que foi posteriormente acabado 
pelo seu discípulo Philippe Gaubert.     
29 Joseph Henry Altès (1826-1899) foi outro importante flautista francês, antecessor de Taffanel como professor 
do Conservatório de Paris. 



 

 

79 

embocadura deve ter uma certa flexibilidade para se ajustar à melhor maneira de emitir cada 

nota ou região da oitava. De fato, estes ajustes proporcionam o direcionamento da coluna de 

ar, que é a verdadeira intenção do movimento, ou seja, quanto mais grave a nota ou região, 

mais para baixo deve estar direcionado o jato de ar, e, inversamente, deve estar direcionado 

mais para cima nas regiões mais agudas. Para mim, esta forma de pensar facilita a 

compreensão e a aplicação destes movimentos na prática da flauta. Segundo o professor 

Sérgio Barrenechea30, os ajustes na embocadura são necessários para se alcançar sempre a 

sonoridade e a afinação ideais (informação verbal)31.     

 Já as recomendações de Quantz sobre respiração se referem, especificamente, aos 

aspectos musicais. Para ele, a respiração deve estar sempre em conformidade com o fluxo da 

melodia e com a ideia musical, ou seja, o fraseado melódico. Portanto, “quanto à respiração, 

jamais se deve esperar até o último momento para tomá-la, muito menos respirar em lugares 

que não sejam convenientes. De outra forma, interrompe-se a fluência da melodia tornando-a 

incompreensível.” (QUANTZ, 2001, p. 119). Por isto, recomenda que se observe e entenda o 

que constitui uma ideia musical. Depois, que tenha o cuidado de não separar aquilo que deve 

formar uma unidade, como também de evitar unir duas ideias distintas, que deveriam estar 

separadas. Henry Altès (1880, p. vii) atenta para uma respiração natural e melódica na qual “a 

intenção deve ser a de tomar o fôlego no momento certo, sem interromper o fraseado musical 

e sem interferir na execução de uma peça. A respiração deve ser sempre tomada muito 

naturalmente e não deve ser percebida pelo ouvinte.” Neste mesmo sentido, Taffanel e 

Gaubert consideram a respiração um dos aspectos mais difíceis e importantes do estudo da 

flauta, porque acreditam que esta deve estar subordinada ao sentimento musical. Para eles, a 

condução melódica também é fator determinante para uma maior expressividade. Por isso, 

esclarecem:   

Na prática dos instrumentos de sopro os pulmões são usados como foles, os 
dois movimentos se fazem, por necessidade, muito irregulares. Os pulmões 
são frequentemente inflados no menor tempo possível; em seguida, este ar 
deve ser expelido de acordo com os requisitos do fraseado musical. (1958, p. 
52) 

                                                
30 Sérgio Azra Barrenechea nasceu em Brasília, iniciando seus estudos musicais na Escola de Música de Brasília. 
Concluiu seu bacharelado em flauta na Universidade de Brasília, onde estudou com Odette Ernest Dias, e seu 
mestrado no Boston Conservatory, nos Estados Unidos, onde foi aluno de William H. Grass. Realizou seu 
doutorado na University of Iowa, também nos Estados Unidos, e teve como tema da sua tese "The Flute Music 
of Francisco Mignone with an Analysis of the Sonata for Flute and Piano." É professor associado de flauta do 
Instituto Villa-Lobos da UNIRIO, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.    
31 Informação obtida através das diversas máster classes e cursos em que participei, desde 2005, oferecidos pelo 
professor Sergio Barrenechea.    
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 Segundo Quantz (2001, p. 71), a língua para os instrumentistas de sopros desempenha 

a mesma função que as arcadas para os instrumentistas de cordas, “já que por meio da língua 

é que se anima a expressão das paixões em todo tipo de peças, quaisquer que sejam, brilhantes 

ou tristes, alegres ou agradáveis.” Neste sentido, a língua é responsável pela condução dos 

afetos e estados da alma representando o centro anímico da flauta. Para esta vívida expressão 

dos sentimentos, a articulação se apresenta como categoria pulsante e basilar. Quantz julga 

necessário articular a emissão do ar de maneiras diferentes, empregando certas sílabas 

enquanto se sopra. Logo, considera três tipos de golpes de língua, o primeiro, usando as 

sílabas ti ou di, o segundo, as sílabas tirí, e o terceiro, o golpe duplo de língua, onde aplica as 

sílabas did’ll.  

 É difícil explicar com palavras, sem demostrar na prática, a diferença existente entre as 

sílabas ti e di, pois, existe uma variedade imensa de matizes entre os ataques com golpes de 

língua. De maneira geral, Quantz pensa que alguns ataques devem ser mais severos, enquanto 

outros, mais leves. “Tudo depende de uma grande aplicação para adestrar a língua, fazendo-a 

suficientemente flexível para atacar as notas ora mais fortemente, ora mais suavemente, de 

acordo com a sua natureza.” (QUANTZ, 2001, p. 75). Sobre o uso da língua com as sílabas ti 

ou di, em que a primeira, ti, se articula de maneira seca e dura e a segunda, di, de forma mais 

leve e suave, Quantz afirma que:  

Como algumas notas devem articular-se com severidade e outras com 
delicadeza, é necessário observar que se deve empregar a sílaba ti para atacar 
notas breves, iguais, vivazes, e rápidas. Ao contrário, se usa a sílaba di com 
as melodias lentas, ou mesmo que sejam alegres, se estas são agradáveis e 
sustentadas. (2001, p. 71).  

Sobre este tipo de golpe de língua, Altès (1880, p. vii) esclarece: 

Quando duas ou mais notas não estão unidas especialmente por uma 
ligadura, elas devem ser separadas por meio de golpes com a língua. Estes 
golpes podem ser executados de várias maneiras, de acordo com as 
exigências da música. [...] Na golpe simples, cada nota deve ser articulada 
separadamente, batendo a ponta da língua contra o palato atrás da linha 
superior de dentes e retirando-a rapidamente, ao mesmo tempo em que 
pronuncia a sílaba Tu [do inglês, “Too”] ou a letra T. O staccato macio, 
quando na notação aparece ligadura e pontos, acima ou abaixo das notas, 
pode ser adquirido, então, utilizando a letra D em vez da sílaba Tu ou da 
letra T.  

  O segundo caso de golpe de língua, com as sílaba tirí, tem utilidade em movimentos 

moderados, nos quais as notas mais rápidas devem sempre soar com certa desigualdade. Para 

Quantz (2001, p. 76), “a articulação tirí é indispensavelmente necessária para tocar as notas 
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pontuadas, já que as expressa com muito mais força e vivacidade que nenhum outro tipo de 

articulação.” O acento na articulação tirí está na segunda sílaba, sendo o ti curto e o ri longo. 

Portanto, o ri vai ser sempre empregado na nota do tempo forte enquanto o ti, na nota do 

tempo fraco. “Desta maneira, em quatro semicolcheias, o ri vem sempre na primeira e na 

terceira notas, e o ti na segunda e a quarta.” (QUANTZ, 2001, p. 76). Salientando que nunca 

se deve começar com o ataque em ri, a primeira nota de qualquer frase sempre deve acontecer 

com ataque em ti. Para a descrição prática da articulação tirí, o ti deve ser empregado como já 

foi explicado, e depois acrescenta-se o ri, na qual o r deve ser pronunciado de maneira clara e 

enfática. Taffanel e Gaubert descrevem de maneira semelhante a aplicação deste golpe de 

língua, apenas trocando as sílabas tirí por tere. Para eles, esta articulação também deve ser 

empregada em figuras pontuadas e, assim como Quantz, enfatizam que “quando este ritmo se 

apresenta, devemos articular com te a primeira nota do grupo e começar a articulação tere 

apenas a partir da segunda nota.” (1958, p. 91). 

         A articulação dupla ou ataque com duplo golpe de língua se usa unicamente para as 

notas de grande rapidez. O termo did’ll apresenta duas sílabas, mas a segunda não tem vogal. 

Desta forma, ataca-se o di levemente, como já demonstrado, e depois, na retirada da língua, se 

produz o d’ll. Portanto, a segunda nota nunca poderá ser articulada sem que haja o ataque 

precedente em di. Para nós, flautistas de língua portuguesa, o uso do termo did’ll empregado 

ao golpe de língua duplo se torna impraticável por não ser familiar ao nosso idioma. Para a 

articulação com golpes de língua duplo, Taffanel e Gaubert (1958, p. 92) indicam o uso das 

sílabas teke, desta forma, fica mais claro como a língua deve proceder nestas articulações. O 

professor Gustavo de Paco32 considera ainda um segundo tipo de articulação com duplo golpe 

de língua, porque, para ele, na articulação ensinada por Taffanel e Gaubert, os ataques são 

mais secos e severos, sendo usual apenas numa sequência de semicolcheias com staccato. E 

quando as semicolcheias não estão em staccato, os golpes de língua devem ser mais leves e 

suaves, tanto no golpe da primeira sílaba como no rebote. Neste caso, em que o golpe de 

língua duplo deve ser sempre leve, é mais indicado o uso das sílabas dogo, ensina Paco. 

(informação verbal)33  

                                                
32 Argentino de Buenos Aires, Gustavo Ginés de Paco de Gea graduou-se pelo Conservatório Juan José Castro, 
onde foi discípulo do professor Alfredo Iannelli. É professor de flauta na Universidade Federal da Paraíba desde 
1978, primeiro flautista da Orquestra Sinfônica do Recife e regente assistente da Orquestra Sinfônica Municipal 
de João Pessoa. Foi flautista da Orquestra Sinfônica da Paraíba por mais de 30 anos e regeu a Orquestra de 
Câmara da Cidade de João Pessoa por mais de 10 anos.  
33 Informação obtida através do curso de bacharelado em flauta da Universidade Federal da Paraíba, no qual fui 
seu aluno entre 2006 e 2009.  
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 Um erro muito comum no início da aprendizagem da flauta acontece quando os dedos 

se movem mais rapidamente do que a língua. Neste sentido, Quantz (2001, p. 110) afirma que 

“a língua deve estar sempre em acordo com os dedos e não se acostumar a ser lenta e pesada, 

já que a vivacidade e a clareza da expressão dependem disto. Por isso, a língua deve ser 

frequentemente exercitada por meio do ataque com golpe de língua em ti.” O inverso, quando 

a língua se movimenta mais rapidamente do que os dedos, também acontece frequentemente. 

Do mesmo jeito, é preciso juntar os golpes de língua com os movimentos dos dedos. Para 

evitar que a língua se adiante, é preciso apoiar um pouco a nota do duplo golpe de língua 

articulada com a sílaba di e diferenciá-la das demais. Sendo assim, Quantz determina quais 

notas devem ser apoiadas a partir de situações usuais em compassos binários e ternários:   

Assim, no compasso binário as seguintes notas serão enfatizadas: a primeira 
de quatro semicolcheias, a primeira das três notas em tercinas, a primeira de 
oito em fusas e a primeira de quatro semicolcheias em Alla breve. No 
compasso ternário dá-se ênfase a nota sobre o tempo forte, quer as notas 
sejam colcheias ou semicolcheias. (2001, p. 112)  

 Por último, sobre a ornamentação, que deve ser tratada como uma questão 

fundamental para o estudo interpretativo. De fato, para Quantz, ela figura como importante 

ferramenta expressiva para a produção de uma sonoridade que se funda em boa e justa 

condução melódica. “Como a finalidade da música consiste em ora excitar as paixões, ora em 

acalmá-las, a necessidade e utilidade dos ornamentos numa melodia simples e natural é 

evidente.” (QUANTZ, 2001, p. 98). Os ornatos são responsáveis por potencializar a 

expressão, função determinante e tida como algo essencial para ele. Com efeito, “é a partir de 

grandes e pequenos ornamentos que surge um estilo universalmente agradável, razoável e 

bom de cantar.” (QUANTZ, 2001, p. 163). 

Quantz adverte, no entanto, para o uso desmedido dos ornamentos, pois, desta forma, 

a melodia pode tornar-se muito confusa ou sobrecarregada. Por isso, os adornos devem ser 

usados com moderação e devem estar sempre de acordo com a harmonia. Assim, Quantz 

compara:    

As iguarias mais requintadas produzem desgosto se servidas com muita 
frequência. O mesmo acontece com os ornamentos na música, quando 
usados tão profusamente que sobrecarregam o ouvido. Uma melodia 
majestosa e vivaz pode tornar-se baixa e simples devido ao mau uso das 
apogiaturas; e uma melodia triste e terna torna-se alegre e ousada se são 
utilizados trinos com muita frequência e uma abundância excessiva de outros 
ornamentos; em ambos os casos as ideias do compositor são distorcidas. 
(2001, p. 99) 
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 Sobre as apogiaturas, vou comentar um pouco mais, já que Quantz reserva um capítulo 

inteiro para analisá-las e traçar recomendações sobre a sua execução. Para ele, “as apogiaturas 

além de ornamentais, são também essenciais. Sem elas, a melodia soaria muito simples e seca. 

Para que a melodia seja galante, é necessário que tenha sempre mais consonâncias do que 

dissonâncias.” (QUANTZ, 2001, p. 91). Por outro lado, o ouvido se cansaria facilmente com 

uma música sempre consoante. Neste sentido, as apogiaturas servem para excitar e alertar 

ocasionalmente o ouvinte, já que em sua maioria são dissonâncias que se resolvem em 

consonância, seguindo a matriz tonal tensão e relaxamento. Em seu tratado de violino, 

Leopold Mozart34, no mesmo tom, escreve que “a apogiatura deve ser empregada para tornar 

interessante um canto, uma melodia, e também para temperá-lo com dissonâncias” (1770 

citado por HARNONCOURT, 1998, p.161). Para Taffanel e Gaubert (1958, p. 68), “a 

apogiatura deve ter um valor expressivo e seu nome se justifica pela simples tradução do 

vocábulo ‘appoggiare’: apoiar. É usada para reforçar o interesse de uma determinada nota em 

uma frase musical.”  

 Sobre a confusão causada na execução pelas várias formas de grafia das apogiaturas, 

Quantz esclarece: 

Para não confundir apogiaturas com notas comuns, elas são indicadas por 
pequenas notas postiças e tomam seu valor da nota seguinte. Pouco importa 
se possuem um ou dois colchetes. Mas normalmente usa-se apenas um. Dois 
colchetes são geralmente utilizados apenas antes de notas que não devem ter 
nenhum valor tomado. (2001 p. 91-92)  

Portanto, “não basta saber tocar os diferentes tipos de apogiaturas com os valores apropriados 

quando indicadas. Também é necessário saber acrescentá-las adequadamente quando não 

estão escritas.” (QUANTZ, 2001, p. 96-97). “A regra mais importante para a execução das 

apogiaturas diz: a apogiatura não deve ser separada da nota principal. O que é perfeitamente 

natural, pois uma dissonância não pode ser separada de sua resolução – uma tensão não deve 

separar-se do relaxamento que lhe pertence.” (HARNONCOURT, 1998, p. 162). Quantz 

afirma que as apogiaturas são um retardamento da nota precedente, por isso, elas podem ser 

tomadas a partir de cima ou de baixo. “Quando a nota precedente encontra-se um ou dois 

graus mais alta do que a nota seguinte, sobre a qual se encontra a apogiatura, ela deve ser 

tomada a partir de cima. Mas quando a nota anterior é mais baixa do que a seguinte, a 

apogiatura deve ser tomada a partir de baixo.” (QUANTZ, 2001, p. 92). E sobre a articulação, 

                                                
34 Título original do tratado em alemão: Versuch einer gründlichen Violinschule (Tratado dos princípios 
fundamentais da prática do violino) 
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aconselha que a língua articule molemente as apogiaturas, “inflando-as enquanto o tempo 

permitir e ligando um pouco mais suavemente a nota seguinte.” (QUANTZ, 2001, p. 93).   

 Sobre os conselhos práticos para a execução das apogiaturas, Quantz escreve uma 

série de regras gerais para tornar o seu uso o mais expressivo. Para isso, divide as apogiaturas 

em dois tipos, as acentuadas e as passageiras, de maneira que “algumas são atacadas como 

notas acentuadas, ou seja, como notas boas, e outras como notas passageiras, sobre o tempo 

fraco.” (QUANTZ, 2001, p. 93). Deste modo, as apogiaturas passageiras são articuladas na 

parte fraca do tempo, antes da nota principal, tomando o valor da nota ou espaço precedente. 

Já as apogiaturas acentuadas, encontram-se antes de uma nota longa que começa no tempo 

forte, precedida por uma nota curta no tempo fraco. Neste caso, a apogiatura deve ser mantida 

até a metade do valor da nota principal seguinte. Agora, “se a apogiatura deve ornamentar 

uma nota pontuada, esta se divide em três partes. A apogiatura recebe duas dessas partes e a 

própria nota recebe apenas uma, isto é, o valor do ponto.” (QUANTZ, 2001, p. 95). Para 

Quantz (2001, p. 93), estas são as regras gerais para a aplicação das apogiaturas e, portanto, 

“são geralmente aplicáveis independentemente dos tipos de notas ou da posição da apogiatura, 

acima ou abaixo.” Sobre a execução da apogiatura, Taffanel e Gaubert (1958, p. 68) afirmam 

que “o seu valor é, em geral, igual a metade do valor da nota seguinte.” Vale comentar, por 

não ser praticada hoje, uma última recomendação sobre as apogiaturas. Quantz (2001, p. 96) 

diz que “quando uma apogiatura está na frente de uma nota seguida por silêncio, ela [a 

apogiatura] recebe o tempo da nota e a nota, o tempo do repouso [pausa], a menos que seja 

absolutamente necessário respirar.” Esta indicação é necessária para uma condução melódica 

mais fluente, para que seja buscado sempre a maior expressividade, inclusive nos finais de 

frases. 
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 Da boa expressão e do bom gosto: a estética de corte 
 

 

Para iniciar o capítulo em que abordará a questão da boa expressão, Quantz (2001, p. 

119) afirma categoricamente que “na música, a expressão pode ser comparada à declamação 

de um orador. [...] Sua intenção é cativar os corações, excitar ou apaziguar os movimentos da 

alma e transportar o ouvinte de uma paixão à outra.” Por esta afirmação entende-se que a 

música deve imitar os sons da fala porque estes sim são capazes de exprimir os sentimentos 

da alma. Ela é vista, então, como linguagem dos afetos, discurso da alma, e deve seguir as 

mesmas regras da arte de bem falar. Para Neidthart35 (segundo HARNONCOURT, 1998, p. 

152), “o objetivo final da música é simplesmente, através de sons e ritmos, suscitar todas as 

paixões, tão bem quanto o melhor dos oradores.” 

Esta analogia entre a arte do orador e do músico é algo comum entre os estudiosos da 

época. Suas raízes remontam à Grécia Antiga36, mas percorrem a história da música ocidental 

de forma marcante. Ainda nos finais dos anos quinhentos uma nova sonoridade com base na 

expressividade da melodia é reivindicada. A recusa do velho estilo em prol de um canto mais 

expressivo e livre das complexidades do contraponto representa a categoria que vai nutrir as 

reflexões teóricas sobre a música a partir de então. Quando em seu tratado sobre a Nova 

Música de 1602, o florentino Giulio Caccini anuncia um canto capaz de quase em música 

falar, está evocando a nova dinâmica expressiva que inspirou e impulsionou a sonoridade dos 

finais do século XVI florentino, sonoridade que aí nascida, se espraia para toda a Itália 

musical nos anos sequentes. A aproximação entre canto e fala, a busca de um canto que se 

aproxima das formas sonoras do dizer passa a ser a perspectiva estético-musical do período.     

Caccini, assim como os outros músicos da camerata florentina, encontra na 

simplicidade da monodia acompanhada o veículo ideal para expressar os afetos de um homem 

                                                
35 Esta citação de Neidthart é datada dos primeiros decênios do século XVIII, esta é a única referência indicada 
por Harnoncourt.  
36 “É elucidativo observar como já em terras gregas a monodia também estivera centralmente associada à 
expressão afetiva: para os gregos, monodia (µόνος = uno + άδω = cantar) significava o canto de uma única voz, 
em contraste ao canto de um grupo coral. Mas, desde o início, a este significado mais técnico se somou a 
consciência de um caráter expressivo diferente, uma vez que no teatro grego, o termo monodia se referia ao 
monólogo da tragédia e consistia numa recitação dramática feita por um só ator. Ou seja, os gregos acreditavam 
que quando a música é executada apenas por um cantor, torna-se mais intensa a expressão de sentimentos e 
estados de alma. Vale dispor o exemplo: ‘Aristófanes já criticava o tom lúgubre e lamentoso trabalhado pela 
monodia e deplorava seu abuso nas tragédias de Eurípides. Com o tempo a palavra monodia adquiriu significado 
de lamento, de canto triste, saudoso ou fúnebre. Com tal significado e aplicado desde então a trabalhos literários, 
em verso ou em prosa, foi transmitido nos anos quatrocentos pelos bizantinos aos humanistas italianos.’” 
(MULLER, 2006, p. 35-36)   
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que caminha para o individualismo moderno. A descrição de seu falar cantando é um dos 

primeiros depoimentos da nova forma de cantar ligada ao nascimento da música cênica, ainda 

nas primeiras décadas do XVII, a qual se tornaria a mais popular forma de arte musical da 

Europa. Em suas palavras: 

Nestes madrigais, assim como nestas árias sempre busquei a imitação do 
sentido das palavras, procurando as notas mais ou menos expressivas de 
acordo com os sentimentos delas, e que tivessem particular graça, 
dissimulando o mais que pude a arte do contraponto. (CACINI, 1602 
segundo MULLER, 2006, p 216.)   

Em outras palavras, esta negação das formas contrapontísticas constitui um 

alargamento da condição da melodia que passa a ser a força motriz da expressão, o principal 

motivo do discurso musical. Para Chasin (2003, p.2), “[...] tal perspectiva estética não 

propunha, do ponto de vista artístico, a negação da polifonia em si, pelo menos no caso dos 

grandes personagens da composição, mas perseguia, em última análise, a criação de um melos 

não subsumido aos regramentos do contraponto.” Para o homem tardo-renascentista a esfera 

melódica passa a se constituir como o verdadeiro fluxo anímico de um canto expressivo, ou 

seja, é a partir da melodia que os afetos são constituídos.  

As exigências desta nova expressão afetiva invocada por Caccini, então representadas 

pela criação do melodrama e também pela nova organização harmônica conduzida por 

Zarlino, vão encontrar sintonia durante todo o período barroco na teoria dos afetos. Para 

Fubini, essa teoria nada mais é que:  

a recuperação do espírito do Humanismo e da mais antiga teoria do ethos 
musical, isto é, a ideia de que existe uma relação direta entre a música e a 
alma humana. A teoria dos afetos sobreviveu praticamente ao longo da 
época barroca, enriquecendo-se, no Iluminismo, com o novo conceito de 
gosto, até o limiar do Romantismo. (2008, p.108)  

Ou seja, a união entre música e poesia nascida no XVII e sua capacidade de mover os 

afetos humanos, torna-se a principal questão dos debates entre músicos e pensadores também 

durante o século seguinte. Polêmicas instauradas em torno da ideia de que as relações entre a 

linguagem verbal e a música eram naturalmente assimétricas, devendo a primeira subordinar a 

segunda, foram uma constante em todo o Iluminismo. Num dissertar constante, estudiosos, 

músicos e até mesmo amantes da música, ou homens simplesmente ligados à cultura, se 

aprofundaram em análises sobre a relação entre as duas linguagens – “que cada vez mais se 

configuravam não só diversas, mas também antagônicas e, muitas vezes inconciliáveis: uma é 

própria da razão, a outra da sensibilidade e do sentimento” (FUBINI, 2008, p 113). Não se 
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pode perder de vista que o pensamento iluminista perspectivava um futuro onde a consciência 

social tinha seu fundamento na razão, mas também valorizava o sentimento e a autonomia das 

emoções, considerando a natureza e os sentimentos do homem como ponto de partida para o 

verdadeiro conhecimento. Enfim, o cenário das Luzes abrigou as mais diversas polêmicas 

sobre a validade de uma música autônoma num contexto dominado pelo melodrama. Ou seja, 

a música instrumental pode expressar sentimentos tão bem como a música vocal? Ao 

contrário dos italianos e franceses, os alemães entenderam que sim. 

É importante sublinhar que no contexto alemão, e aqui voltamos à Quantz, a música 

instrumental aparece como sujeito principal da ação e fixa os termos da posição alemã no 

desenvolvimento da estética musical no século XVIII. De fato, se nos anos seiscentos a teoria 

dos afetos está radicada no melodrama e na música que nasceu à luz do modelo de expressão 

melodramática, nos setecentos ela vai se desenvolver com maior exuberância na música 

instrumental alemã. Não se trata mais de defender polêmicas sobre a natureza do melodrama, 

tal como aconteceu na cultura francesa e italiana, em que o elemento vocal prevalece sobre o 

instrumental, e sim de defender a qualidade expressiva da música instrumental agora em 

moda na Alemanha. Então, o objeto de discussão para os teóricos e musicólogos alemães 

passa a ser o estilo da música instrumental, e Quantz escreve seu Versuch sob esta 

perspectiva.  

Provavelmente se referindo aos enciclopedistas franceses, o tratado critica certos 

filósofos da época por não reconhecerem o valor intrínseco da música, ao mesmo tempo em 

que sai em defesa dos que acreditam e postulam por sua autonomia:  

Embora a música seja uma ciência que não foi muito estudada ou 
investigada a fundo, não tem a vantagem de ser ensinada publicamente, 
como outros conhecimentos de igual ou maior importância. Devido à falta de 
lucidez, alguns filósofos modernos não consideram, como os antigos, que 
seja necessário o conhecimento musical. Pessoas de recursos não se dedicam 
e os pobres não têm os meios para manter bons professores ou para viajar a 
lugares onde a música de bom gosto está em voga. No entanto, em alguns 
lugares a música tem começado a receber maior estima novamente. Há cada 
vez mais nobres apreciadores, aficionados e mecenas. Sua honra está 
começando a ser restaurada por alguns filósofos esclarecidos que a incluem 
outra vez entre as Belas Artes. O gosto pelas Belas Artes, particularmente na 
Alemanha, está se tornando cada vez mais esclarecido e difundido. 
(QUANTZ, 2001, p. 121)  

 De fato, os Enciclopedistas compartilhavam de um entendimento particular sobre a 

música instrumental que os afastava tanto das teses racionalistas e intelectualistas como 

também das correntes mais sensualistas e empiristas.  Para eles, “a música instrumental não é 
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uma linguagem autônoma, mas que tende a incomunicabilidade e ao abstrato decorativismo se 

não é integrada pela linguagem, que devolve sua plena expressividade” (FUBINI, 2002, p. 

116).  

 Quantz vai em uma outra direção ao reconhecer a plena autonomia do discurso 

instrumental. Seu tratado está mais voltado ao modus faciendi do que às abstrações teóricas 

que permearam o pensamento sobre música dos enciclopedistas franceses. Sua teoria nasce 

antes da experiência e da prática do que das construções teóricas abstratas. Por isso, vai partir 

do equilíbrio e da eloquência do próprio discurso musical para fundamentar a sua categoria 

expressiva. Nas palavras de Fubini: 

Se a música vocal encontra o seu posto sobretudo no melodrama, no qual 
mostra seu poder caracterizante, a música instrumental possui as leis 
próprias de sua linguagem: a sapiente dosagem de contrastes representa a lei 
formal suprema de todas as composições instrumentais, através da qual todo 
musicista dotado de bom gosto pode comover, suscitar paixões e não 
aborrecer o ouvinte. (1970, p.71) 

Neste quadro conceitual a teoria dos afetos é retomada e se conecta com as ideias da 

retórica37 musical. Para Mônica Lucas:  

Embora a música seja definida nas poéticas musicais dos séculos XVII e 
XVIII como ciência e como arte, os escritos técnicos enfatizam a concepção 
discursiva, concebendo-a sob o viés retórico. São comuns afirmações como a 
do flautista e compositor Johann Joachim Quantz (1752), para quem “a 
execução musical deve ser comparada com a fala de um orador”, ou como a 
do compositor e teórico Johann Mattheson (1739), segundo o qual a musica 
é “linguagem dos sons” ou “discurso musical”. Esses autores aproximam 
música e oratória em termos da função persuasiva, comum às duas artes. 
(2007, p. 225)  

 Ou seja, se a música instrumental guarda relações tão estreitas com o mundo dos 

afetos, se ela pode ser tomada como uma linguagem por guardar uma similitude estrutural 

                                                
37 Retórica, de maneira geral, é entendida como a arte de bem falar, ou seja, de comunicar e persuadir o ouvinte 
através de um discurso eloquente. Inicialmente desenvolvida nos meios políticos e judiciais da Grécia Antiga, 
visava persuadir uma audiência dos mais diversos assuntos. Em sua obra “Retorica”, Aristóteles lançou as bases 
para sistematizar o seu estudo, acreditando que ela era um dos principais elementos da filosofia. Já “a concepção 
da música como uma arte retórica tem sua origem na Antiguidade clássica. No final da Idade Média e durante o 
Renascimento, os teóricos da música, observando o novo tipo de expressividade musical, começaram a traçar 
paralelos entre a arte do orador e do músico. A partir de pouco depois de 1600, esses autores frequentemente 
fizeram analogias entre os procedimentos da retórica e os da música, culminando no século XVII e início do 
século XVIII com tentativas de transformar conceitos retóricos específicos em seus equivalentes musicais. Isso 
foi tentado pela primeira vez por Burmeister (1606), ao analisar a estrutura retórica e o uso de figuras musicais 
em um moteto de Lassus; a ideia teve continuidade em teóricos posteriores, a maioria deles na Alemanha. Isso 
por sua vez ligou-se a ideias barrocas sobre os afetos e o conceito de transmissão de uma paixão ou estado 
emocional racionalizado em música; para este fim, as figuras retórico-musicais podiam ser usadas para enfatizar 
a expressão”. (GROVE, 1994, p.779, retórica e música) 
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com a expressão verbal, é preciso traçar os perfis estéticos para os quais ela remete. O 

compositor e teórico Johann Mattheson38, contemporâneo de Quantz e importante figura da 

cena cultural alemã setecentista, tenta realizar este passo recuperando a teoria dos afetos com 

nova roupagem: 

Aquele que quer sensibilizar o outro com a harmonia deve saber exprimir 
todas as inclinações do coração por meio de simples sons escolhidos e de 
uma hábil combinação destes, sem palavras, de tal modo que o ouvinte possa 
perfeitamente compreendê-los e perceber-lhes claramente a inclinação, o 
sentido, a significação, a intensidade, como se se tratasse de um verdadeiro 
discurso, com todas as divisões e censuras correspondentes. (segundo 
HARNONCOURT, 1998, p. 152)39 

 Para ele, assim como o discurso do orador deve ser sempre pronunciado de maneira clara, 

nítida e distinta para produzir uma agradável variedade nos tons da voz e das palavras e evitar 

uma declamação uniforme, o discurso musical deve também buscar esta mesma boa 

expressão. Em outras palavras, a essência da boa expressão é a própria eloquência do discurso 

musical. A música é uma arte retórica e como tal deve ser capaz de sensibilizar, ou seja, 

suscitar paixões e afetos através dos sons. Segundo Harnoncourt:  

Todo instrumentista do século XVII e de boa parte do século XVIII tinha 
plena consciência de que devia sempre executar a música de maneira 
eloquente. A retórica era, com toda a sua complexa terminologia, uma 
disciplina ensinada em todas as escolas e fazia parte, portanto, tal como a 
própria música, da cultura geral. A teoria do afeto foi desde o início parte 
integrante da música barroca – tratava-se de mergulhar a si próprio em 
determinados sentimentos, para poder transmiti-los aos ouvintes – embora a 
ligação da música com a oratória se fizesse por si mesma. (1998, p.154) 

Mattheson, que possui importantes e numerosos escritos acerca desta nova perspectiva 

estética, aplica a teoria dos afetos aos timbres, atribuindo uma categoria afetiva para cada 

instrumento. O Capítulo II de sua obra Das Neu-Eröffnete Orchestre, intitulado Sobre a 

qualidade das tonalidades e seu efeito na expressão dos Affecten, publicado por Lucia 

Carpena, mostra que: 

Mais do que uma espécie de “manual para o uso das tonalidades”, o texto de 
Mattheson sobre as propriedades afetivas das tonalidades se insere em uma 
obra cujo propósito declarado no frontispício é ser “introdução ampla e 

                                                
38 Johann Mattheson foi um importante e prolífico compositor e musicólogo alemão dos setecentos. Mattheson 
defende uma perspectiva estética racionalista da música, na qual o sentimento deve suavizar e tornar mais 
agradável a razão. De acordo com Fubini, “Mattheson ama ‘as músicas racionais’ que ‘tocam o coração’ e 
elevam a alma através das melodias.” (1970, p. 69)  
39 Esta citação de Mattheson é datada dos primeiros decênios do século XVIII, esta é a única referencia indicada 
por Harnoncourt. 
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universal à Música”, dedicado “ao homem galante que queira ter uma 
perfeita compreensão da grandeza e essência da Música, queira entender os 
termos técnicos e queira, de modo adequado, refletir a respeito desta 
Ciência”. (2012, p. 225) 

Já Johann Adolph Scheibe, outro contemporâneo de  Quantz e figura fundamental para 

o entendimento desta questão, vai além, ao traçar relações entre figuras de notas e afetos. 

Segundo Fubini: 

Scheibe retoma a teoria dos afetos com o nome de Figurenlehre (doutrina 
das figurações), com o objetivo de codificar a correspondência entre 
determinadas figuras (isto é, grupos de notas), determinados intervalos, 
determinados acordes harmônicos ou grupos de acordes e o afeto 
correspondente, formando assim uma espécie de léxico musical. A 
correspondência entre figura e afeto já não é deixada ao critério do músico, é 
fixada segundo uma retórica rígida, numa indubitável conexão com a prática 
melodramática e com as fórmulas com que se tendia a unir frase musical e 
frase literária, segundo modelos estereotipados. (2008, p. 111-112)  

Assim, as ideias barrocas sobre afetos e o conceito de transmissão dessas paixões, são 

retomadas e se unem aos conceitos de retórica para justificar e expandir a capacidade 

expressiva das figuras retórico-musicais. 

Em seu texto Bach e o Iluminismo, Enrico Fubini (1970) explica que a polêmica que 

animou a cultura desta quadra alemã centrou-se no valor do contraponto e ficou circunscrita 

ao ambiente musical, tendo os próprios músicos como protagonistas.  Scheibe, escrevendo 

num dos primeiros exemplares da sua revista Der Critische Musikus40 em 1737, critica 

duramente o complexo estilo contrapontístico de Bach. Esta significativa disputa esclarece os 

motivos estéticos por trás da condenação ao contraponto pelo racionalismo iluminista. 

Segundo Fubini (1970, p. 66-67), em seu discurso, Scheibe evoca temas já conhecidos do 

racionalismo francês: “a razão entendida como amabilidade galante e mundana; a natureza 

como afetação e equilibrada ornamentação, e, enfim, a arte entendida, como já entendia 

Lecerf de La Vieville, como sinônimo de artifício.” Mesmo reconhecendo a capacidade 

virtuosística de Bach, acusa sua música de inapreensível, reflexo de seu estilo demasiado 

difícil e pomposo. Ademais, acha sua composição obscura e cheia de excessos que a colocam 

contra a simplicidade e a razão. O crítico e seus contemporâneos visualizam no estilo 

contrapontístico de Bach a negação da melodiosidade e da naturalidade que o novo ideário 

galante preconiza. A rigorosa concepção pitagórica e teológica da música bachiana acredita 
                                                
40 Vale salientar que neste momento na Alemanha, através do crescimento da atividade de edição, a qual se 
destina em maior parte a um público amador que também está interessado em ler e discutir música, surge o 
jornalismo e a crítica musical. Neste sentido, Scheibe e Mattheson contribuem consideravelmente “para a 
difusão da música a nível não especializado.” (FUBINI, 2008, p. 111) 
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que toda música deve mirar sempre a honra de Deus e a recriação da alma, uma severa 

religiosidade que vai, então, dar lugar à poética da simplicidade galante e do sentimentalismo 

fácil em acordo com a razão. Sobre a essência do pensamento de Scheibe, Mattheson e demais 

críticos alemães que postularam em defesa da autonomia da música instrumental, Fubini 

arremata:  

O que todavia é notável no pensamento de Mattheson e de muitos outros 
críticos alemães é a atenção que eles dão aos elementos técnicos e ao 
fenômeno acústico enquanto valor autônomo, o que pressupõe o 
reconhecimento da autonomia da música instrumental. Para Mattheson, a 
razão é insuficiente: o ouvido representa “o único trâmite” através do qual a 
música pode ser portada à alma de um ouvinte atento. (1970, p. 69)  

         Esta nova perspectiva galante é amplamente defendida em meados dos Setecentos por 

inúmeros escritos teóricos semelhantes ao Versuch. Em comum estes textos possuem a 

condenação ao já desgastado contraponto, a exemplo dos tratados de Leopold Mozart e Carl 

Philip Emanuel Bach. “É significativo o fato de que muitos destes versem sobre a arte de 

tocar um instrumento, o que testemunha uma vez mais o valor que os alemães, já no século 

XVIII, atribuíam à música instrumental” (FUBINI, 1970, p. 72). Quantz, assim como os 

demais tratadistas, acredita que o verdadeiro objetivo da música consiste em comover os 

ouvintes através de um sentimento interior, o canto da alma, que deve primeiramente ser 

evocado em si mesmo, instrumentista ou cantor. Neste sentido, considera o contraponto 

incapaz de suscitar e transmitir paixões. Quantz (2001, p. 113), referindo-se ao velho estilo de 

Bach, afirma: “quanto à música elaborada e, sobretudo, às fugas, parece que não agradam 

tanto como no passado. A maioria dos músicos e amantes da música hoje a consideram um 

pedantismo.” Em sua condenação, acusa os antigos compositores de obscurecerem a sua 

música com o uso forçado e demasiado dos artifícios da música elaborada: “é verdade que 

compositores anteriores se ocuparam demasiado com estes artifícios musicais e forçaram o 

seu uso até ao ponto de quase negligenciarem a parte mais essencial da música, que é a 

intenção de comover e agradar.” (Quantz, 2001, p. 23) 

 Entretanto, Quantz, em certa medida, reconhece a orgânica do contraponto e  

recomenda veementemente o seu conhecimento exato. Ao trata-lo como um assunto 

indispensável para o compositor, certifica o seu valor e a sua utilidade pedagógica para 

desenvolver a aprendizagem da harmonia. Em suas palavras, afirma que: 

Nenhum músico razoável negará que a música elaborada [o contraponto] é 
um dos principais meios pelos quais adquirimos o conhecimento da 
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harmonia e da arte de expressar bem uma melodia simples e natural, e de 
embelezá-la adequadamente. (QUANTZ, 2001, p. 114) 

 Em seu Versuch, Quantz escreve em defesa da estética do sentimento e de quanto a 

experiência, a aplicação e a diligência são fundamentais para a boa expressão e para o bom 

gosto. Assim como os antigos, que “consideravam necessário conhecer o baixo contínuo, mas 

não achavam isto por si só suficiente para aprender composição” (QUANTZ, 2001, p. 21), 

Quantz acredita que esta arte, a de compor, deve ser aprendida rigorosamente através de 

instrução. Portanto, critica aqueles compositores que creem apenas no talento e na intuição 

natural. A estes, chama de Naturalistas:  

A palavra contraponto geralmente causa uma impressão desagradável sobre 
a maioria daqueles que se propõem a seguir apenas sua habilidade inata. 
Consideram pedantismo livresco. A razão é que sabem apenas o nome e não 
a natureza do assunto e seus benefícios. (QUANTZ, 2001, p. 22)  

Neste sentido, Quantz (2001, p. 20) acredita que “os talentos são inatos, mas os 

conhecimentos são adquiridos unicamente por meio de boa instrução e de investigações 

contínuas.” Ou seja, é preciso muita aplicação e esforços constantes para se desenvolver uma 

habilidade. “Somente apoiando o talento natural com ensinamentos atinados, diligência, 

aplicação e reflexões, pode ser alcançado um alto nível de excelência.” (QUANTZ, 2001, 

p.22) Na seguinte passagem, Quantz ataca seus opositores acusando-os de plágio e 

displicência,  

sobretudo se estes compositores naturalistas consideram necessário buscar 
sua fortuna em terras estrangeiras. Trazem consigo suas invenções não em 
suas cabeças, mas em sua bagagem. E se, por acaso, tenham a capacidade de 
inventar algo saído de suas próprias cabeças sem se ornar das plumas de 
outros, raramente dedicam o tempo necessário para uma obra tão extensa 
como uma ópera. (2001, p. 20) 

Nesta outra passagem em que trata da composição, Quantz reafirma a importância do domínio 

das regras do contraponto para o melhor entendimento da harmonia, ao mesmo tempo em que 

demonstra que o seu interesse é puramente técnico:  

Entretanto, ninguém deve imaginar que exijo que cada peça deva ser 
composta de acordo com as regras do contraponto duplo, isto é, de acordo 
com as regras que prescrevem como ajustar as vozes para que sejam 
invertidas, trocadas e transpostas de uma maneira harmoniosa. Isto seria uma 
espécie repreensível de pedantismo. Afirmo apenas que é dever de todo 
compositor conhecer tais regras. (2001, p. 22)  
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O ideal de equilíbrio expresso através de uma dinâmica de contrastes está delineado em todo o 

tratado. Quantz acredita que uma agradável variedade ou moderação deve ser sempre 

alcançada em todos os sentidos e que sua percepção é algo essencial na música, como a luz e 

as sombras. Neste sentido, Fubini afirma:  

Esta ideia de equilíbrio que se realiza através de um contraste dinâmico entre 
os timbres dos instrumentos, os adágios e os alegros, os pianos e os fortes, os 
temas patéticos e aqueles briosos e vivazes, exprime também o gosto de um 
Quantz que está longe de qualquer excesso, que aspira à elegância formal 
própria da música criada para servir de agradável passatempo e diversão nas 
cortes, e não para “honrar a Deus”. (1970, p. 71)    

 A atmosfera dos setecentos foi pautada por alguns aspectos sociais característicos, 

como a internacionalização da vida e do pensamento, e isto se refletia na música do período. 

Grout e Palisca (2007, p. 477) afirmam que “o século XVIII foi uma era cosmopolita”, onde 

“as diferenças nacionais eram minimizadas, enquanto se sublinhava a natureza comum de 

todos os homens.” Desta forma, em seu tratado, Quantz postula em favor de uma linguagem 

universal que reúna as melhores particularidades de cada nação em função do bom gosto. 

Sendo assim, propõe uma música que conjugue e misture os bom elementos de cada estilo 

nacional. “Este ideal, tipicamente iluminista e intelectualista, desejado não somente por 

Quantz, de uma música supranacional que soubesse colher os melhores frutos de todos os 

estilos, representa o triunfo do bom gosto e do progresso.” (FUBINI, 1970, p. 71) Isto posto, 

Fubini expõe o que Quantz critica, de maneira geral,  em cada nação:  

Frente ao gosto francês e italiano – mesmo que suas preferencias se inclinem 
no fundo por este último – e aos músicos alemães que imitam o gosto 
italiano, contribuindo assim para o progresso da música alemã, anseia por 
um estilo misto que contemple o melhor entre os franceses e os italianos; do 
gosto italiano, critica a excessiva audácia; do francês, a falta de variedade. 
(1970, p. 71)     

A superioridade deste estilo misto está respaldada na universalidade do bom gosto. Por isso, 

mesmo preferindo a música italiana, Quantz distingue bem o que pode ser buscado em cada 

estilo, inclusive reconhecendo os seus piores frutos:   

A música italiana é menos restritiva que qualquer outra, enquanto a francesa 
é quase em excesso. [...] No entanto, a maneira de tocar dos franceses não 
deve ser desprezada, ao contrário, é recomendável que o aprendiz misture a 
precisão e a claridade do estilo francês com a obscuridade dos 
instrumentistas italianos. A diferença reside principalmente no uso do arco e 
dos adornos. Os instrumentistas italianos usam estes últimos em demasia, e, 
em geral, os franceses muito pouco. (2001, p. 115-116) 
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 Através do Versuch é possível refletir sobre o bom gosto e sobre o que representa para 

Quantz. Esta qualidade, tida como essencial para os setecentistas, parece estar mais 

relacionada com a capacidade humana de julgar o que é verdadeiramente belo, de acordo 

sempre com as experiência vividas e as habilidades desenvolvidas. Neste sentido, para a 

estética galante, ou, num sentido mais amplo, para a estética moderna (aquela que vai desde o 

começo do século XVI até o final do século XIX), o belo vai ser resultado de uma certa ordem 

racional e de uma harmonia das proporções. A diferença para a Antiguidade reside justo na 

concepção dessa harmonia, que agora “tende a não ser mais pensada como reflexo de uma 

ordem exterior ao homem: não é mais por ser intrinsicamente belo que o objeto agrada, mas, 

no limite, porque proporciona certo tipo de prazer que se chama belo.” (FERRY, 1994, p. 24). 

Ou seja, a música barroca e, principalmente, a música clássica, com toda sua regularidade, 

estão sempre, de alguma maneira, limitadas pela exigência de uma conformidade com as 

regras do bom gosto. Em vista disso, Luc Ferry nos indica que a problemática da estética 

moderna vai ocorrer nas relações entre a subjetivação do belo e a exigência de critérios, ou 

seja, objetividade:    

A estética moderna evidentemente é subjetivista ao fundamentar o Belo nas 
faculdades humanas, na razão, no sentimento ou na imaginação. De qualquer 
forma, ela permanece animada pela ideia de que a obra de arte é inseparável 
de certa forma de objetividade. (1994, p. 24-25)    

Sendo assim, a objetividade em questão se refere à esta perspectiva em que limites são 

impostos em função de critérios determinados pelo bom gosto.    

 Fubini, ao analisar Quantz, corrobora com essa tese de que somente através da 

experiência pode-se alcançar o bom gosto:    

Para Quantz, bom gosto parece ser aquela particular faculdade que tem a 
função de julgar os objetos pertinentes, sobretudo à esfera do sentimento, 
como a música. Quanto aos critérios do bom gosto, somente a experiência 
pode indica-los, e não certamente a tradição ou autoridade dos antigos, de 
longo tempo inferior a nós no exercício desta faculdade. A experiência direta 
da música para o homem provido de profundos conhecimentos musicais (isto 
é, de razão) e da faculdade do bom gosto nos oferecerá os mais válidos 
critérios de juízos. (1970, p. 70)   

 Deste modo, Quantz indica de maneira pedagógica em seu Versuch a melhor direção 

para se alcançar o bom gosto. Para ele, ouvir música boa é uma das principais tarefas para 

quem deseja adquiri-lo: “o aluno deve procurar ouvir música boa e de aceitação geral tanto 

quanto possível. Isto vai facilitar o caminho em grande parte para obter um bom gosto na 
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música.” (QUANTZ, 2001, p. 116). Da mesma forma, também acredita que manter relações 

com bons músicos pode ser determinante, portanto, instrui ao iniciante: “deve procurar se 

beneficiar não apenas do contato com bons instrumentistas mas também com bons cantores.” 

(QUANTZ, 2001, p. 116). 

 Além disso, a formação do bom gosto para Quantz está aliada à prática diária: somente 

através do estudo frequente e constante de boas músicas poderá ser alcançado. Nestes termos, 

afirma que “o aluno deve recolher todas as boas peças de música que possa conseguir e 

praticá-las diariamente. Desta maneira, irá formar seu gosto gradualmente e aprenderá a 

distinguir o bom do mau.” (QUANTZ, 2001, p. 116). Estas peças deverão ser compostas nos 

mais diversos estilos nacionais para que o melhor de cada nação seja combinado em prol da 

universalidade do bom gosto. Quantz estabelece que:  

O gosto do aluno será mais amplo já que o bom gosto não se encontra apenas 
em uma nação, mesmo que algumas delas se vangloriem de tê-lo. Deve ser 
procurado e moldado a partir de várias nações formando uma combinação 
bem sucedida de boas ideias e de bons métodos de tocar. Cada nação tem 
ideias musicais que agradam assim como outras que desagradam. Aquele 
que saiba escolher sempre o melhor não se deixará influenciar pelo comum, 
pelo vulgar e pelo vicioso. (2001, p. 116)  

 Em resumo, o ideário estético alemão de meados dos setecentos falava de uma música 

instrumental que deveria ser simples, agradável, expressiva, eloquente e universal. Pelo 

menos, de maneira geral, foram estas categorias que nortearam o espírito dos músicos, dos 

compositores e dos teóricos a partir da segunda metade do século XVIII alemão. Grout e 

Palisca resumem este ideal musical:   

A sua linguagem devia ser universal, não limitada pelas fronteiras nacionais; 
devia ser ao mesmo tempo nobre e agradável; devia ser expressiva, mas 
dentro dos limites do decoro; devia ser “natural”, ou seja, despojada de 
complexidades técnicas inúteis e capaz de cativar imediatamente qualquer 
ouvinte de sensibilidade mediana. (2007, p. 480) 

A partir da analogia entre a expressão no discurso verbal e no musical, Quantz 

apresenta as qualidades da boa expressão musical de acordo com as regras gerais da retórica. 

Para ele, uma boa expressão deve ser verdadeira e clara. Isto significa dizer que as notas 

devem ser produzidas com clareza e segundo sua justa afinação, para que tudo seja 

compreensível e o som seja sempre o mais belo possível. Por isso a importância da digitação 

correta. A embocadura e os ataques com golpe de língua também são fundamentais neste 

sentido. A língua, tanto quanto o arco, são os meios mais eficientes para alcançar a boa 
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expressão. Portanto, é fundamental seguir as intenções do compositor indicadas através dos 

traços sobre as notas ou através das ligaduras, pois nisto consiste a vitalidade da expressão. 

“Por outro lado, devem-se manter juntas as ideias que formam uma unidade e separar aquelas 

em que um sentido musical termina e outro começa sem um silêncio entre elas.” (QUANTZ, 

2001, p.122)  

 Além disso, Quantz determina que uma boa expressão dever ser equilibrada e bem 

acabada. As notas devem ser tocadas com seu verdadeiro valor e no tempo certo e os 

ornamentos devem terminar com vivacidade e boa afinação. Para isto, Quantz (2001, p. 123) 

diz que “as notas sustentadas e agradáveis devem ser ligadas entre si, mas as notas alegres e 

em saltos devem ser separadas.” Segundo ele, também deve haver uma distinção entre as 

notas principais e as notas passageiras. As notas mais relevantes de cada figura devem ser 

sempre apoiadas, de forma que sejam executadas com certa desigualdade.  

 A expressão também deve ser fácil e fluente, de maneira que a dificuldade da obra que 

está sendo executada nunca se torne aparente. Portanto, é preciso evitar caretas e buscar 

sempre uma serenidade constante. Uma boa expressão deve ser diversificada e deve manter 

constantemente o claro-escuro. Ou seja, é preciso alterar constantemente a cor do som através 

de nuances entre fortes e pianos. O uso dos ornamentos nunca deve ser contrário à paixão que 

domina a melodia principal: as apogiaturas ligam as partes do canto enquanto os trinos e 

outros pequenos adornos dão vivacidade à expressão. Por último, a boa expressão deve se 

adequar à paixão que a música inspira. Afirma ele: 

O executante deve tentar excitar em si mesmo, a paixão principal da peça 
assim como outras paixões ali presentes. E, como na maioria das peças as 
paixões mudam continuamente, o executante deve saber qual paixão está 
presente em cada ideia musical e então adaptar sua interpretação. 
(QUANTZ, 2001, p. 124-125)  

Em seu Versuch, Quantz também traça as características para se reconhecer a paixão 

dominante numa peça. Para isso, demonstra 4 maneiras possíveis para tal observação. A 

primeira pelos modos, ou seja, se o modo é maior ou menor. Aquilo que é alegre, atrevido, 

sério ou sublime é expresso através dos modos maiores. Já os menores exprimem o cortês, o 

triste e o terno. Uma segunda forma de reconhecimento seria, de maneira geral, através dos 

intervalos usados no decorrer de uma peça. Para o afeto mais contido e terno, intervalos 

ligados e próximos uns aos outros. Mas, para expressar o alegre e o vigoroso, notas curtas em 

grandes saltos. A terceira indicação para se conhecer a paixão dominante fala das 

dissonâncias e a diversidade de efeitos que produzem. E por último, deve-se conferir as 
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palavras que estão no início de cada peça, atento ao fato de que cada uma exige uma 

expressão particular. Além do caráter geral indicado pelas palavras, uma peça também pode 

reunir uma mistura de ideias musicais, de maneira que possa ser adotada uma paixão diferente 

em cada compasso. Para Quantz, essas mudanças são a essência da música e quem adquire 

esta habilidade sempre tornará suas interpretações comovedoras. Ao mesmo tempo, afirma 

que tal distinção não pode ser dominada em pouco tempo, e sim através do desenvolvimento 

da sensibilidade e do juízo. Neste sentido, a personalidade deverá ser levada em conta de 

forma que possa se adequar à expressão.  

Para enfatizar o que deve ser evitado e alcançar uma boa expressão, Quantz resume as 

principais características de uma má expressão musical. Segue o extrato abaixo: 

A expressão é ruim quando a afinação não é precisa e os sons são forçados; 
quando devido a uma má articulação as notas são produzidas sem clareza, de 
maneira escura, incompreensível, fraca, vagarosa e fria; quando o tempo 
atrasa preguiçosamente e as notas são ligadas ou articuladas indistintamente; 
quando a medida do compasso não é observada e as notas não recebem seu 
verdadeiro valor; quando os ornamentos são muito longos e não se encaixam 
com a harmonia; quando os ornamentos são mal finalizados ou precipitados, 
quando as dissonâncias não são preparadas; quando não se toca 
equilibradamente e com clareza ou se executa com dificuldade e 
precipitação, tocando de forma insegura e vacilante acompanhada de todo 
tipo de careta. Uma expressão pobre ocorre quando tudo é cantado ou tocado 
friamente, sem alternâncias de pianos e fortes; quando contradiz as paixões 
que devem ser expressas e, em geral, executa tudo sem sentimento, sem 
afeto e sem comover a si mesmo. Então, a expressão musical é ruim e todos 
os que ouvem cantar ou executar peças tão mal interpretadas, longe de 
encontrar algum prazer, esperam impacientemente seu fim. (2001, p. 127-
128) 

O termo Adágio é usado de forma genérica em todo Versuch para referir os vários 

tipos de peças lentas. É através dessas peças que, segundo Quantz, um músico pode se 

distinguir por sua expressividade e por seu domínio técnico, e, dessa forma, agradar tanto 

verdadeiros conhecedores como sensíveis amantes da música.   

Com relação a maneira como o Adágio deve ser tocado e ornamentado são 

consideradas duas formas: uma de acordo com o estilo francês e a outra com o estilo italiano. 

A primeira, francesa, requer uma expressão clara e sustentada da melodia, que deve vir 

sempre acompanhada de ornamentos essenciais. Na segunda forma, ao estilo italiano, ao 

contrario, devem ser usados grandes ornamentos elaborados e refinados, sempre de acordo 

com a harmonia. A maior parte dos compositores franceses daquela época tinha o hábito de 

escrever os ornamentos na própria melodia, de maneira que os músicos deveriam apenas 

executá-los corretamente. O mesmo não acontecia com o estilo italiano, em que o executante 
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tinha uma maior liberdade de expressão, inclusive para improvisar, criando variações sobre a 

melodia do Adágio. Entretanto, sobre este assunto, Quantz reconhece que já havia entre os 

compositores uma certa preocupação com intérpretes ignorantes e inexperientes, obrigando-os 

a indicar os ornamentos necessários na partitura. Ele esclarece:   

No estilo italiano do passado não se escrevia nenhum ornamento; tudo era 
deixado a vontade do executante; [...] No entanto, desde algum tempo, 
aqueles que seguem a forma italiana também começaram a indicar os 
ornamentos necessários, provavelmente porque o Adágio estava sendo 
deformado por muitos músicos ignorantes e isso diminuía e algumas vezes 
até manchava a honrar e a reputação dos compositores. (QUANTZ, 2001, p. 
163) 

 Neste sentido, Quantz (2001, p. 163) assinala que “é possível aprender a forma 

francesa de ornamentar o Adágio sem conhecer as regras da harmonia, através de boa 

instrução; mas, à forma italiana este conhecimento é indispensável.” Ou seja, no estilo francês 

o compositor tem maior responsabilidade quanto ao resultado final da expressão, mas no 

estilo italiano, o executante deve possuir um profundo conhecimento sobre harmonia para 

poder improvisar livremente sobre a melodia, contudo, sempre se adequando às regras da 

retórica. 

 A música setecentista busca a mesma eloquência da oratória, ou seja, da retórica 

enquanto arte de bem falar, arte de comunicar e persuadir. Neste contexto, Quantz compara o 

Adágio à uma súplica agradável, porque, para ele ninguém jamais será atendido se solicita 

algo com gestos ousados e desonestos à quem merece respeito singular. Da mesma forma, 

Quantz (2001, p. 163) acredita que o músico “dificilmente irá envolver, comover e enternecer 

o ouvinte com uma expressão ousada e estranha; por que aquilo que não vem do coração não 

pode alcançar outro coração.” Para uma boa e agradável expressão no Adágio, diz, é preciso 

alcançar um estado de ânimo tranquilo, quase triste, como se encontrava o compositor ao 

escrever.    

 Quantz fala em vários tipos de peças lentas e afirma que algumas devem ser mais 

lentas e tristes enquanto outras mais animadas e agradáveis. O estilo da expressão vai variar 

dependendo da maneira como a obra é composta. Ou seja, Quantz está propondo relações 

entre as tonalidades, os compassos e o caráter do Adágios. Para ele, as tonalidades de Fá e Dó 

menor, Ré sustenido maior e Fá menor podem expressar um sentimento triste mais facilmente 

do que outras tonalidades menores. As outras tonalidades maiores e menores são aplicadas em 

peças agradáveis, cantábiles e naquelas que têm por finalidade causar prazer.  
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Nesse ponto, Quantz parte em defesa dos gregos apoiando que cada tonalidade ou 

modo exprime uma paixão particular. Talvez para destacar do texto, como numa citação 

longa, Quantz reflete sobre como os antigos pensavam essas relações e sobre qual caminho 

seguir. Diz ele: 

Esta opinião estava bem respaldada visto que as escalas de seus modos não 
eram iguais em si; por exemplo, apesar de o modo Dórico e o modo Frígio 
terem ambos uma terça menor, eram diferentes, porque o primeiro tinha uma 
segunda e uma sexta maiores e o segundo tinha uma segunda e uma sexta 
menores, e, portanto, quase todos os modos tinham uma maneira singular de 
fazer sua cadência. No entanto, como no presente as escalas de todas as 
tonalidades maiores e menores são iguais entre si, uma questão é se 
realmente existe uma diferença entre as características dos modos. Algumas 
pessoas ainda adotam a opinião dos antigos, outras, pelo contrário, rejeitam, 
afirmando que cada paixão pode ser expressa igualmente em uma tonalidade 
como em outra, desde que o compositor tenha a capacidade necessária. [...] 
Quanto à mim, até que possa ser convencido do contrário, vou confiar na 
minha experiência, que me convenceu que diferentes tonalidades produzem 
efeitos diversos. (2001, p. 164) 

Sobre aspectos práticos na execução do Adágio, Quantz escreve em detalhes, 

ocasionalmente direcionado para o flautista, a melhor maneira de expressar determinadas 

passagens. Algo que parece óbvio mas é repetido inúmeras vezes por Quantz e, portanto, 

merece ser comentado, diz respeito ao andamento dos Adágios. O movimento adequado para 

cada peça em particular deve ser determinado na interação total de suas partes, da tonalidade e 

do compasso . Para isto é preciso adaptar-se a paixão principal que o compositor pretende 

transmitir, é preciso sentir este mesmo afeto, só assim poderá transmiti-lo. Um Adágio que é 

triste deve ser tocado mais lentamente, mas aquele que é cantábile deve ser um pouco mais 

movido. Certas tonalidades para Quantz, como já foi dito, Sol menor, Lá menor, Dó menor, 

Fá menor e Ré sustenido maior, exprimem mais facilmente o triste e, portanto, devem ser 

tocadas mais lentamente. Quando um Adágio deseja exprimir um afeto muito triste, este deve 

ser ornamentado mais com notas ligadas do que com trinos ou grandes saltos, que excitam 

mais a alegria. Mas, ao mesmo tempo, a melodia deve ser sempre variada, excitando e 

moderando a tristeza. A alternância entre fortes e pianos, além de uma equilibrada mistura 

entre pequenos e grandes ornamentos são fatores que contribuem para que este efeito seja 

alcançado, o que Quantz considera a luz e as sombras da música.  

 Numa orientação bem detalhada para o flautista, Quantz aponta como deve ser a boa 

expressão em notas longas:   

Se você tem uma mínima ou uma semibreve tenutas, o que os italianos 
chamam de messa di voce, primeiramente deve articulá-la delicadamente ou 
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quase com uma simples exalação. Em seguida, comece a soprar, mas piano, 
aumentando a força do tom até a metade da nota. Então, diminua a força até 
o fim da nota, efetuando ao mesmo tempo um flattement com o dedo no furo 
aberto mais próximo. (2001, p. 165-166)  

Sobre as notas cantábiles, Quantz afirma que também devem ter seu piano e forte, quer sejam 

semínimas, colcheias ou semicolcheias, na medida em que seja possível. “Mas se há várias 

notas consecutivas e não há tempo suficiente para crescer o som de cada nota, pode-se, pelo 

menos, aumentar e diminuir o ar durante estas notas, portanto, algumas serão mais fortes e 

outras mais fracas.” (QUANTZ, 2001, p. 166) Sobre estas mudanças na força do tom, certifica 

que devem vir do pulmão através de exalação. No Adágio as articulações devem ser leves 

para que todas as notas sejam valorizadas e tratadas com deleite. Quantz fala sobre o cuidado 

em manter a melodia e sobre a importância da respiração nos lugares adequados. A intenção 

da frase deve ser sempre sustentada e quando acontecerem pausas, indica o melhor caminho 

da seguinte forma: 

Sobretudo, ao encontrar com silêncios não deve interromper o som 
imediatamente; é melhor continuar a última nota um pouco mais do que 
requer seu valor, a menos que o baixo tenha nesse momento várias notas 
cantábiles, que compensam o ouvido para o que perde devido a ausência da 
parte principal. No entanto, um bom efeito é produzido se a parte principal 
prolonga a nota e finaliza diminuindo pouco a pouco; e depois prossegue 
com as notas seguintes com uma força renovada, continuando na forma 
descrita acima até que o fim da ideia musical tenha cedido ao começo de 
uma nova passagem. (QUANTZ, 2001, p. 166)  

 Outra questão importante levantada por Quantz consiste no cuidado que se deve ter 

para não mascarar a melodia com o uso excessivo de adornos, de maneira que a frase 

principal não seja obscurecida e resulte irreconhecível. Se a melodia é frequentemente 

repetida, “algumas notas podem ser acrescentadas na primeira vez e ainda mais na segunda, 

tanto em passagens de escala ou de arpejos. A terceira vez deve ser tocada sem acrescentar 

quase nada, para manter o ouvinte constantemente interessado.” (QUANTZ, 2001, p. 166-

167) Esta moderação também deve estar presente no restante da melodia, de forma que, ao 

acrescentar, haja uma alternância entre “notas sonolentas, que são muito próximas umas das 

outras, com notas brilhantes, cheias de harmonia, que estão mais distante entre si.” 

(QUANTZ, 2001, p. 167) Por último, se a melodia repete tantas vezes e mais nenhuma 

variação ocorre, a mudança de dinâmica ou de articulação podem compensar esta falta. Os 

adornos devem ser tocados com cuidado e tranquilidade para que não ocorra nenhuma 

precipitação no andamento do compasso. Portanto, Quantz (2001, p. 167) recomenda estar 
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atento ao movimento das partes acompanhantes e aconselha: “é preferível deixar-se levar por 

outras partes do que antecipá-las.” 

 Para as demais peças lentas, distintas dos Adágios tristes e patéticos, a expressão deve 

ser claramente distinguida. Com relação ao movimento Grave, aquele que consiste de figuras 

de notas pontuadas, Quantz afirma que deve ser tocado de maneira viva e ressaltada, com o 

uso numeroso de ornamentos. Para isto, “as notas pontuadas devem ser reforçadas até o 

último ponto, e, se o intervalo não for muito grande, devem ser ligadas doce e brevemente 

para as notas seguintes.” (QUANTZ, 2001, p. 167) Agora, se for um grande salto, cada nota 

deve ser articulada individualmente. O Adágio Spirituoso, composto em compasso ternário 

também com notas pontuadas, exige ainda mais vivacidade na expressão do que o Grave. 

Neste sentido, as notas devem ser mais articuladas e o uso dos ornatos deve ser mais 

restringido. Num movimento Cantábile ou Arioso, cujo compasso de três por oito, quando o 

baixo permanece estável por um compasso inteiro na harmonia e no valor das notas, haverá 

uma grande liberdade para o uso dos adornos. Agora, quando muitas semicolcheias 

consecutivas se movem por graus e  acompanhadas pelo baixo, o uso dos ornamentos se torna 

muito restrito:  

É preciso tentar executar estes tipos de notas de uma forma simples e 
agradável, alternando o uso do piano e do forte. Se forem encontradas 
colcheias em salto, o que torna a melodia seca e não a sustenta em absoluto, 
os saltos de terça podem ser preenchidos com apogiaturas ou tercinas. 
(QUANTZ, 2001, p. 168)  

Para o Andante e o Larghetto, compostos em compasso de três por quatro, Quantz atenta para 

o uso dos ornamentos com relação ao baixo. Se este permanece em semínimas de mesma 

altura ou harmonia, mais ornamentos devem ser usados para exprimir mais seriedade do que 

um Arioso, mas se o movimento ocorre por graus, é preciso regular os ornamentos. O 

movimento Alla Siciliana, aquele em compasso de doze por oito e intercalado por figuras de 

notas pontuadas, por ser imitação de uma dança de pastores sicilianos, deve ser tocado lento e 

com muita simplicidade, quase sem o uso de ornamentos.   

 Em suma, ao ensinar todas as formas de adágio, instruir sobre os vários modos de 

utilização dos ornamentos e alertar para a necessidade de cultivar o espírito do intérprete, no 

melhor e mais amplo significado da palavra, o Versuch se transforma num testemunho do 

valor que os alemães passam a atribuir à música instrumental já a partir dos finais do século 

XVII. Como professor, compositor e instrumentista de renome, Quantz difunde o pensamento 

de um tempo que já demanda um intérprete capaz de revelar ao ouvinte os sentimentos que o 
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compositor quis exprimir em sua música. Seus conselhos de interpretação estão voltados para 

a disposição de transmitir afetos e também para difundir a música de bom gosto, galante e 

refinada, criada para passatempo e diversão de corte.   
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Conclusão – Considerações finais  
  

 

 Como momento final deste trabalho, que deseja ser menos conclusivo e mais 

problematizador, acho que devo ressaltar um princípio fundamental que perpassa toda a obra 

de Quantz. O músico alemão repete exaustivamente que o aprendizado da música, ou da 

flauta, especificamente, exige do aprendiz a construção de uma técnica que só se realiza 

efetivamente – isto é, musicalmente – se esta estiver aliada a uma formação humana mais 

ampla. Tal formação, que universaliza o indivíduo e permite uma técnica real, vai do 

conhecimento do contraponto à aquisição de um “gosto” musical. Em última instância, o 

“bom gosto” é um bom senso que o músico vai desenvolvendo gradativamente a partir de uma 

práxis musical atada a uma reflexão crítica de sua atividade. Como chegar a ser um bom 

musicista, pergunta-se Quantz, se a referência artística tem pouca qualidade? Como 

ultrapassar o nível do instrumentista adestrado e alcançar patamares artísticos mais decisivos? 

O caminho para isso, mostra ele, é a diligência do estudo técnico que se liga à ampliação 

qualitativa do conhecimento musical. Trata-se, assim, de adquirir uma desenvoltura não 

meramente mecânico-instrumental, mas de fazer com que tal desenvoltura esteja a serviço da 

música e do bom gosto. Para isso, o aluno de música tem de expandir seu horizonte de 

conhecimentos musicais e não musicais. Como tocar bem, isto é, comovendo o público, se a 

sensibilidade de instrumentista limita-se a busca de uma sonoridade bela? Impossível. A bela 

sonoridade que se conquista com o estudo contínuo e pragmático é mediação, não um fim em 

si mesmo. Daí que, para Quantz, a atividade musical é uma ação reflexiva e sensível, a um só 

tempo. Na falta de um desses dois componentes, falta a música, que se mediocriza ou 

banaliza. 

 E se assim o é, parece-me que este Tratado contraria nossa prática conservatorial 

dominante. Hoje, aceitamos que um pouco de talento aliado a um estudo mais ou menos 

constante é o caminho para a formação musical! Quantz diria que não, porque tocar um 

instrumento visa o ouvinte, isto é, quer mover sua interioridade, sensibilizá-la. Para isso, não 

basta o som belo, que para ser musical deve ser resultado do “bom gosto”, ou da 

expressividade que move as pessoas. Esta expressividade só pode acontecer através de um 

músico que conhece e sente a música que produz, que a entende como sentimento. Segundo 

Quantz, a expressividade, representa a própria matéria da sonoridade, expressividade que se 

faz música através de uma condução melódica sensível, apropriada, diligente, sensata, afetiva. 
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Para além de um talento musical inato, que é bem-vindo mas não é resolutivo, existe a 

necessidade de formação através de um professor que proponha caminhos a um aluno 

dedicado, focado. Na ausência de senso crítico, de reflexão, nada progride, nem o bom gosto. 

 Talvez, então, e para além de todas as proposições musicais que Quantz aponta, seu 

legado mais importante para nós seja sua percepção de que a construção de um músico é algo 

complexo, que ata saber prático e formação intelectual, experiência e conhecimento. Se 

estamos conscientes disso, podemos mudar nossos destinos pessoais, ampliando nossa 

condição musical e humana. Se o conservatório prega o caminho de uma técnica mais ou 

menos abstrata, a ela devemos sobrepor nossa própria espiritualidade e sentimentos, 

adaptando a técnica a nós, tornando a música um ato individual, que, fundado numa tradição, 

ao mesmo tempo dela se separa, simplesmente porque somos indivíduos, isto é, seres 

singulares que, ao cantar ou tocar, necessitam sentir a si mesmos. 
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