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Resumo: Este artigo tem como objetivo comparar as ideias de dois autores distantes
no tempo, Johann Joachim Quantz (1693-1773) e Michel Debost (1934) sobre as
técnicas de respiração na performance da flauta transversal expostas em seus livros,
The Simple Flute (DEBOST, 2002) e On Playing the Flute (QUANTZ, 1985). O texto
apresenta uma contextualização histórica das flautas utilizadas nas épocas dos dois
autores, implementa uma comparação dos conceitos relacionados às técnicas de
respiração apresentados nas duas obras e traz também uma reflexão sobre a possível
aplicabilidade das ideias de Quantz na performance da flauta transversal moderna.
Para a elaboração do artigo foi utilizada a pesquisa bibliográfica. Concluímos que
existe a possibilidade de que as ideias dos dois autores sejam consideradas
complementares e pesquisas futuras poderão dimensionar essa possível
complementaridade, e que o livro On playing the flute continua atual.
Palavras-chave: Flauta transversal. Respiração. Pedagogia.
Breathing on flute’s performance: the proposals of the works On playing the
flute and The simple flute
Abstract: This article aims to compare the ideas of two authors far in times, Johann
Joachim Quantz (1693-1773) and Michel Debost (1934) about the breathing
techniques in the performance of the transversal flute, exposed in their books, The
Simple Flute (DEBOST, 2002) and On Playing the Flute (QUANTZ, 1985). The text
presents a historical contextualization of the flutes used at the time of the two authors,
implements a comparison of the concepts related to the breathing techniques
presented in the two works and also brings a reflection on the possible applicability
of Quantz's ideas in the performance of the modern transverse flute. Bibliographic
research was carried out to elaborate the article. We conclude that there is a
possibility that the ideas of the two authors can be considered complementary and
that future researches can measure this possible complementarity, and that the book
On Playing the Flute remains current.
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Introdução
Os livros didáticos sobre flauta transversal normalmente são importantes no
processo de ensino-aprendizagem, pois são utilizados por professores e estudantes como
fonte de conhecimento e reflexão sobre a prática e o ensino da flauta. Estes livros didáticos
são geralmente organizados como métodos ou livros-texto (PAIXÃO, 2005).
Métodos são os livros que “visam à aquisição de habilidades específicas através
de estudos e ou exercícios”. Assim, eles enfatizam, por exemplo, exercícios e estudos de
articulação, escalas e arpejos, em detrimento de explicações teóricas sobre os aspectos
técnicos-musicais (PAIXÃO, 2005; TAFFANEL; GAUBERT, 1958; WOLTZENLOGEL, 1982;
ALTÉS, 1918).
Os livros-texto são aqueles que dão maior ênfase às explicações teóricas sobre
aspectos técnicos-musicais em detrimento de exercícios práticos para o aprimoramento
destas habilidades. Dentre os livros-texto utilizados pelos professores de flauta
brasileiros destacam-se os trabalhos de Quantz (1985) e Debost (2002). É interessante
destacar que o livro de Quantz cuja edição que utilizamos é de 1985, é um livro do século
XVIII (1752), período em que a flauta transversal utilizada era diferente da moderna;
ainda assim o texto continua servindo como material didático nos dias de hoje (PAIXÃO,
2005).
Este artigo teve como objetivo comparar as ideias sobre respiração expostas nos
livros de Quantz (1985), e de Debost (2002). Buscou-se também refletir sobre a
aplicabilidade das propostas de Quantz na performance da flauta moderna. Ambos os
livros utilizados foram traduções para a língua inglesa das obras originais dos autores. A
obra de Quantz (1985) foi escrita originalmente em alemão e a de Debost (2002) em
francês.
O presente trabalho pretendeu proporcionar um aprofundamento dos aspectos
que envolvem a respiração na performance da flauta transversal e fornecer referencial
teórico para a elaboração de entrevistas que serão realizadas em pesquisa futura pelos
autores do texto.
Para este artigo conceituamos a respiração como ato respiratório, constituído
basicamente pelas ações de inspiração e expiração (SOUZA, 2008). Para a elaboração do
texto, recorremos à pesquisa bibliográfica que nos possibilitou chegar a uma
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contextualização histórica das flautas utilizadas nas épocas dos dois autores e
implementar uma comparação dos conceitos relacionados às técnicas de respiração
apresentados nas duas obras. (GIL, 2019; MARCONI; LAKATOS, 2017).
1. Breve contextualização histórica e descrição das flautas transversais barroca e
moderna
Ao analisarmos os livros de Quantz (1985) e Debost (2002), escritos nos séculos
XVIII e XX respectivamente, foi preciso considerar que as flautas utilizadas eram
diferentes. Por isso, foi necessário fazer uma breve contextualização histórica do traverso
barroco, utilizado nos séculos XVII e XVIII, e da flauta transversal moderna.
No período barroco as flautas eram confeccionadas de diversos tamanhos e
materiais, como madeira, porcelana, marfim e cristal, e o metal era usado apenas para os
anéis e chaves. Cada fabricante escolhia os materiais e métodos de furação de acordo com
seu gosto e concepção sonora pessoal (RÓNAI, 2008).
Jacques Hotteterre foi um importante fabricante de traversos do final do século
XVII. Sua maior contribuição foi a construção do primeiro modelo de traverso com uma
chave. O traverso projetado por ele possuía três seções: o bocal, o corpo, com seis orifícios
para os dedos, e o pé, que possuía um orifício e uma chave. O bocal tinha formato cilíndrico,
o corpo era cônico, os orifícios digitais eram relativamente pequenos e o orifício do bocal
tinha forma de círculo. Sua afinação era baixa, a escala básica era em ré maior, e o som,
“aveludado” e “encorpado” (RÓNAI, 2008; TOFF, 1979).
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Fig. 1. Modelo de traverso de uma chave fabricado por Jacques Hotteterre (TOFF,
1979).

No século XVIII, o traverso passou a ser dividido em quatro partes ao invés de
três. A seção do meio, ou corpo, era dividida em duas seções. A parte superior do corpo
era um componente variável que poderia ser trocado e cada flauta possuía de três a seis
tamanhos diferentes para a parte superior do corpo. Essa mudança ocorreu por causa da
variedade de diapasões existentes na época (QUANTZ, 1985).
A flauta utilizada na época de Quantz possuía a característica de construção
descrita anteriormente, conhecida como corps de réchange (corpo sobressalente), e se
assemelhava à flauta de uma chave criada por Hotteterre. Porém, no decorrer do século
XVIII, houve mais adaptações e o som se tornou mais penetrante e brilhante do que o da
flauta francesa mais antiga, o som das notas agudas ficou mais potente e sua extensão
sonora foi ampliada, cobrindo duas oitavas e meia (RÓNAI, 2008; TOFF, 1979).

1
Nas Nuvens... Congresso de Música: http://musica.ufmg.br/nasnuvens ISSN: 2675-8105

6º Nas Nuvens... Congresso de Música – de 01 a 08 de dezembro de 2020 – ANAIS

Artigo

Fig. 2. Modelo de traverso construído com a característica do corps de réchange3 (corpo
sobressalente) utilizado por J. J. Quantz (TOFF, 1979).

Entre os séculos XVIII e XIX a revolução francesa trouxe mudanças sensíveis ao
modo de vida da sociedade. A ascensão da burguesia e o surgimento dos concertos
públicos em salas de grandes dimensões levaram à busca pela ampliação e
homogeneização do som da flauta transversal e demais instrumentos. Neste mesmo
período também ocorreu o estabelecimento do sistema temperamento de afinação
(RÓNAI, 2008; TOFF, 1979).
Dessa forma, no século XIX fabricantes de flauta desenvolveram novos modelos
de instrumento na tentativa de atender à essas necessidades. Ou seja, buscaram construir
flautas que tivessem maior volume sonoro, um som mais homogêneo, que possibilitassem
maior facilidade para tocar em um número maior de tonalidades e que proporcionassem
maior variedade de timbres. Foi nesta época, em 1847, que Theobald Boehm, músico e
construtor de flautas alemão, criou o instrumento que se tornaria o modelo para atuais
flautas de concerto ocidentais (RÓNAI, 2008).
A flauta transversal utilizada atualmente, utilizada e descrita por Debost (2002),
é um instrumento muito parecido com a flauta criada por Boehm, que era feita de prata,
tinha furação cilíndrica, bocal cônico, abertura de embocadura retangular com cantos
arredondados e orifícios do maior tamanho possível fechados por sapatilhas acolchoadas
interligadas por um sistema de chaves (RÓNAI, 2008).

Fig. 3. Flauta Boehm de 18474 (TOFF, 1979).

3
4

Vídeo demonstrativo do traverso disponível em https://www.youtube.com/watch?v=RpRJhhHI0E8
Vídeo demonstrativo da flauta disponível em https://www.youtube.com/watch?v=RNjroFNi7mA
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Podemos perceber, desta maneira, que as flautas utilizadas nas épocas de Quantz
e de Debost têm formas de construção diferentes e, por isso, possuem qualidade sonora e
possibilidades técnicas também distintas, que refletem o gosto e o estilo musical de cada
período.
2. Comparação entre as ideias sobre respiração dos livros On playing the flute e
The simple flute
Debost (2002) expôs suas ideias a respeito do que ele chama de “mecânica da
respiração”, que está relacionada com a cinesiologia, que é a ciência que estuda o
movimento do corpo humano e animal (SILVA, 2015). Aparentemente o autor enfatiza a
respiração abdominal, porém não exclui a respiração torácica.

Para ele, uma boa

inspiração requer que se abra bem o maxilar e a garganta e que se mantenha a língua e os
ombros baixos, um movimento que se assemelha a um bocejo. Ao inspirar dessa maneira
escuta-se o som do bocejo, o abdômen relaxa e, assim, pode-se tomar uma quantidade
máxima de ar com um mínimo de ruído. Já a expiração apropriada na prática do
instrumento é aquela feita com o apoio dos músculos abdominais e se assemelha ao
movimento que ocorre quando tossimos ou espirramos.
O autor trata do apoio respiratório, uma técnica de gerenciamento de ar usada
por cantores da escola italiana, que é um sistema de combinar e balancear a ação dos
músculos abdominais e torácicos nos procedimentos de inspiração e expiração. Esta
técnica impede que o pulmão se esvazie rapidamente.
Encontramos também esclarecimentos sobre o diafragma, um músculo que
participa da respiração. Segundo Debost (2002), “apoiar com o diafragma” e “respirar com
o diafragma” são conselhos dados com boa intenção por professores, porém representam
uma ideia equivocada, pois não é possível ter percepção sensorial ou controlar o músculo
do diafragma. O que chamamos de suporte diafragmático se aproxima da técnica do apoio
respiratório, que não envolve a ação do diafragma, mas sim dos músculos abdominais e
torácicos.
O autor acredita que a respiração feita para tocar deve ser tão natural quanto
aquela feita para falar, e orienta que não se deve realizar sempre uma inspiração profunda
antes de tocar. Ao invés disso, deve-se utilizar mais frequentemente a "respiração média",
que é uma inspiração em que não se enche completamente os pulmões e que permite que
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o ar seja gerenciado com maior facilidade.
Agora, quando a frase requer que se inspire profundamente, pois é extensa e
deve ser tocada em um único fôlego, o autor diz que o mais importante não é conseguir
inspirar uma grande quantidade de ar, mas sim conseguir gerenciar a saída deste ar com
eficiência. Ou seja, é preciso ser capaz de controlar a saída do ar para que o pulmão não
se esvazie rapidamente utilizando a técnica do apoio respiratório.
Mesmo assim, a maneira como se inspira para tocar frases longas também é
importante. De acordo com o autor, antes de se inspirar deve-se esvaziar a cavidade
torácica completamente, depois encher suavemente a parte superior da cavidade torácica
pelo nariz, sem inflar o abdômen e, finalmente, quando se estiver a ponto de tocar, relaxar
o abdômen e inspirar com o som do bocejo. Podemos concluir que ao inspirar para tocar
frases longas o autor combina as respirações torácica e abdominal, já que “a inspiração
torácica aliada à abdominal permite a exploração de grandes volumes inspiratórios”
(SIQUEIRA, 2012, p. 36).
Debost (2002) também tratou de situações e notas aconselháveis ou não para se
inspirar em momentos específicos de algumas peças importantes do repertório da flauta,
que é uma abordagem da respiração do ponto de vista musical. Algumas situações
sugeridas são: (1) depois de uma resolução tonal; (2) depois de uma cadência perfeita; (3)
entre duas notas staccato; (4) entre duas notas de mesmo nome; e (5) em uma síncope.
Por outro lado, ele não aconselha respirar na barra de compasso, exceto quando a
harmonia progride em compasso inteiro ou meio compasso ou em arpejos. Além disso, o
autor diz que não é recomendável inspirar antes de uma resolução ou durante tensão
harmônica e antes de uma cadência perfeita, com exceção de algumas terminações
barrocas, quando uma pequena espera antes da última nota enfatiza a conclusão.
Por fim, Debost (2002) apresentou o tema do sopro ou respiração circular, que é
uma técnica em que, ao tocar o instrumento, inspira-se pelo nariz ao mesmo tempo em
que se expira pela boca afim de se obter um som contínuo, sem interrupção. O autor diz
que o sopro circular é rotulado como técnica contemporânea e é provável que no século
XVIII sua utilização não fosse tão comum.
Quantz (1985) não enfatiza os seguimentos corporais envolvidos na respiração,
mas explica como inspirar para tocar passagens longas em um só fôlego. Para isso, é
necessário inspirar uma boa quantidade de ar alargando a garganta e expandindo o tórax
o mais completamente possível. Deve-se soprar de maneira bastante “econômica” na
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flauta. Como não há detalhes sobre este procedimento, não podemos afirmar com certeza
que ele só utilizava a respiração torácica. Pode ser que também utilizasse a respiração
abdominal aliada à torácica. De acordo com o autor, “grande número” de cantores e
instrumentistas de sopro cometiam muitos erros com relação ao fraseado musical e a
colocação das respirações em uma música, como por exemplo interromper frases
indevidamente e conectar frases que deviam ser separadas. Ele então ressalta a
importância de se compreender de maneira mais profunda o fraseado musical para que
esses erros não fossem cometidos. Ao que parece, ele considerava que era mais
importante abordar a temática do fraseado musical do que a maneira de respirar porque
percebia que este era um aspecto mais problemático na performance dos flautistas.
A abordagem da respiração do ponto de vista musical foi enfatizada por Quantz
(1985), quando este autor aponta trechos das obras considerados por ele como
momentos mais adequados para se respirar ao longo da performance. Para ele, algumas
das melhores situações para que a respiração aconteça são após as notas longas, antes da
repetição do tema principal ou no início da nova ideia e entre notas que formam intervalos
grandes. Em contrapartida ele aconselha a não respirar, por exemplo, após uma nota curta
e depois da última nota do compasso. Ele também apontou a relação entre a respiração e
a ansiedade durante a performance; quando se toca para um público é mais difícil
controlar a respiração, o que pode levar o interprete respirar em momentos
inapropriados. Debost (2002) concorda que a ansiedade afeta a respiração e, por isso,
aconselha que durante sua prática, o flautista respire de forma mais profunda do que
espera precisar na performance em público, pois se estiver ansioso estará melhor
preparado.
Podemos constatar que Debost (2002) tratou de forma mais profunda os
aspectos relacionados à respiração, abrangendo seguimentos corporais envolvidos na
respiração, situações recomendáveis para se inspirar ou não dentro de uma música, e
também a respiração circular. Enquanto isso, Quantz (1985) expôs situações
recomendáveis ou não para se respirar.
Existe um possível ponto de divergência entre os autores. Ao falar sobre como
inspirar para tocar frases longas, Quantz (1985) orienta o flautista a expandir o tórax o
mais completamente possível. Por outro lado, Debost (2002), apesar de utilizar também
a respiração torácica, considerou que, uma caixa torácica excessivamente alargada
tenderá a se retrair e perder elasticidade, o que pode prejudicar o gerenciamento do ar na
1
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expiração.
Apesar desta provável discordância, é possível que os conceitos sobre as técnicas
de respiração apresentados nos dois livros possam ser considerados complementares. O
livro de Debost (2002) traz conceitos que podem complementar os de Quantz (1985) nas
questões referentes aos seguimentos corporais envolvidos na respiração. É possível
também que as ideias apresentadas em ambos os livros possam ser utilizadas tanto para
a técnica do traverso barroco quanto para a da flauta transversal moderna. Pesquisas
futuras poderão confirmar ou não a existência dessa possível complementaridade.
Considerações finais
Quantz (1985) enfatiza a perspectiva musical da respiração, discutindo situações
para se respirar ou não em uma música, mas é provável que também abordasse de forma
sistemática os seguimentos corporais envolvidos na respiração. É compreensível que
Debost (2002) tenha maior preocupação em tratar destes seguimentos corporais
envolvidos na respiração, pois a flauta transversal moderna é um instrumento que
proporciona maior potência sonora, que permite e exige maior volume de ar (SIQUEIRA
2012), o que pode tornar necessário um aprofundamento maior sobre esse assunto. É
interessante pensar que, mesmo com a distância do tempo que separa os dois autores,
com exceção da questão da respiração torácica, Quantz e Debost não possuem opiniões
contrastantes sobre respiração, porém abordam o assunto com enfoques diferentes.
Entretanto, reafirmamos aqui que pesquisas futuras poderão avaliar a dimensão da
complementaridade das ideias dos dois autores.
No final deste texto é importante refletir aqui sobre a complexidade envolvida
em se comparar o pensamento de um homem que viveu no século XVIII com um homem
contemporâneo (Debost nasceu em 1934 e vive até hoje). Quantz viveu sua vida inteira
antes da revolução industrial e do desenvolvimento científico. Não há uma escala justa
que permita comparar o conhecimento científico e tecnológico atual com o do século XVIII.
Uma comparação entre os dois trabalhos tem que levar essas enormes diferenças em
consideração. Além disso, a expansão estética musical é da mesma ordem de grandeza da
expansão científica; sonoridades impensáveis no século XVIII impregnam o mundo
contemporâneo o que torna também imensamente diferentes as experiências sonoromusicais de Quantz e de Debost. Feito isso, vale novamente salientar a solidez das ideias
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de Quantz que as fizeram chegar vivas e intensas em nossa época e possivelmente capazes
de influenciar um grande número de flautistas contemporâneos.
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