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Abstract
With the development and the appearance of valves and keys, the right hand technique applied
in the natural horn gradually ceased to be used, although the ability of the use the hand
technique is still possible. The modern horn player recognizing the benefits and resources of
this technique for pitch adjustment, timbre, sound effects, can be utilize it in the practice and
study of the modern horn in order to enrich the performance through technical instrument
development. In this work several examples will help to describe the applying of this technique
having as basis Anton Reicha’s woodwind quintets, due to importance on the chamber music
repertoire for horn.
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Introdução
Na primeira metade do século XVIII, trompistas começaram a ter destaque nas
principais orquestras da época, deixando de serem conhecidos como
trompistas de caça para serem conhecidos como trompistas naturais.
Com o desenvolvimento das trompas, mesmo ainda sendo utilizada apenas a
série harmônica relativa à nota fundamental do instrumento, as obras escritas
para a trompa começaram a exigir mais a técnica do trompista, pois além de
executarem virtuosas passagens solísticas em forma de fanfarra, tinham que
adequar e combinar a finalização de seus solos com passagens harmônicas de
sonoridade leve dentro do naipe de sopros na orquestra.
Anton Joseph Hampel (1710-1771), um trompista renomado, trabalhou muito
em como realizar diversos timbres na trompa natural, utilizando a inserção da
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mão direita abrindo e fechando dentro da campana, consagrando-se como o
precursor da técnica da mão, onde o instrumento era capaz de produzir notas
fora da série harmônica e consequentemente, sendo possível a obtenção de
uma escala cromática. (Janetzky and Brüchle,1988)
A partir deste momento, através do emprego desta técnica, os trompistas
desenvolveram um controle muito grande de afinação, timbres, sonoridades e
efeitos com a expressiva plenitude sonora somente característica da trompa,
muito apreciada e utilizada por muitos compositores.
Porém, com o desenvolvimento do instrumento e criação da trompa de válvulas
e chaves, a técnica da mão direita foi deixando de ser utilizada, embora a
capacidade de se aproveitar os recursos desta técnica ainda existam.
Infelizmente, para muitos trompistas modernos, o movimento da mão direita
não tem nenhum significado quanto à afinação e ajustes de entonação, sendo
utilizado apenas para a produção de notas fechadas de efeito (bouché).
Se o trompista moderno descobre os benefícios da utilização desta técnica
para ajustes de afinação, sonoridade e timbre, enriquecerá sua interpretação
trazendo um grande diferencial em sua performance.
Além do uso da técnica de mão, o treinamento técnico de flexibilidade labial,
utilizado na trompa natural, para a obtenção de ornamentos, trinados e arpejos,
também proporciona ao trompista um desenvolvimento técnico grande e a
habilidade adquirida influi diretamente na fluência sonora, favorecendo
imensamente a performance na trompa moderna.
Devido à grande variação de tamanho de instrumento, abertura de campana ou
pavilhão e inclusive ao tamanho da mão, o trompista deve criar sua própria
combinação de posições, obtendo um melhor resultado pessoal, tanto em
timbre como afinação. A seguir são demonstradas sugestões para o
posicionamento da mão direita da campana.
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Exemplo 1. A simbologia utilizada: о (mão completamente aberta na campana); + (mão
completamente fechada na campana); ½ e ¾ (porcentagem de fechamento da mão na
campana).

1. Anton Reicha e uma breve história de seus Quintetos de Sopros
Nascido na cidade de Praga, o compositor Anton Reicha (1808-1836), um
importante e renomado professor de contraponto e harmonia do Conservatório
de Paris, deixou um rico legado que inclui tanto tratados teóricos como Traité
de Haute Composition Musicale (1824-26), Traité de Melodie (1814), Cours de
Composition Musicale ou Traité Complet et Raisonné d’Harmonie Pratique
(1818), Art du Compositeur Dramatique, ou Cours Complet de Composition
Vocale (1833), como composições em diversos estilos musicais, dos quais se
destaca o conjunto de seus 24 quintetos para flauta, oboé, clarinete, trompa e
fagote.
Mesmo que não tenha sido o primeiro a usar esta combinação instrumental, foi
considerado o “inventor” deste gênero instrumental, demonstrando em seus 24
quintetos, um avanço técnico ao estabelecer a escrita característica para o
período, elevando o quinteto de sopros a uma categoria tão importante quanto
o quarteto de cordas, proporcionando a atenção merecida e influenciando as
gerações posteriores. (Norman Demuth, 1948)
Seus quintetos, escritos entre 1810 a 1820, foram divididos e
organizados da seguinte forma:
Opus 88: nº 1 em mi menor, nº 2 em mi bemol maior, nº 3 em sol
maior, nº 4 em ré menor, nº 5 em si bemol maior e nº 6 em fá
maior;
Opus 91: nº 7 em dó maior, nº 8 em lá menor, nº 9 em ré maior, nº
10 em sol menor, nº 11 em lá maior e nº 12 em dó menor;
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Opus 99: nº13 em dó maior, nº 14 em fá menor, nº 15 em lá
maior, nº 16 em ré maior, nº 17 em ré menor e nº 18 em sol
maior;
Opus 100: nº 19 em fá maior, nº 20 em ré menor, nº 21 em mi
bemol maior, nº 22 em mi menor, nº 23 em lá menor e nº 24 em si
bemol maior.
2.A importância dos quintetos para o repertório de música de câmara para
trompa
Os quintetos de sopros de Reicha podem ser considerados importantes para o
repertório camerístico para a trompa do século XIX, devido tanto à riqueza
técnica quanto ao valor histórico.
Mesmo a trompa de válvulas já ter sido inventada e se desenvolver a partir de
1814, os quintetos de Reicha foram compostos tendo como referência a trompa
natural e sua respectiva técnica de mão, pois devido ao conservadorismo da
época, prevalecia o uso deste tipo de trompa. Como exemplo, particularmente
no Conservatório de Paris, local onde Reicha lecionava, o uso da trompa de
válvulas só foi aceito após 1903. (Michael Alpert, 2010).
Desta forma, Reicha, com amplo conhecimento do timbre e sonoridade da
trompa natural, soube aproveitar essas características em seus quintetos,
sendo capaz de revelar, através de passagens técnicas, uma riqueza de efeitos
e nuances sonoras, que só é possível obter através do trabalho com a técnica
de mão.
Outro fator importante a ser destacado, quanto ao uso da trompa natural, é que
o compositor ao escolher a tonalidade da obra, necessitava considerar as
diferentes características sonoras de cada volta de afinação (crooks) do
instrumento, pois dependendo da volta utilizada era possível modificar
significativamente o caráter musical da obra. Ao utilizar uma volta de afinação
menor, a sonoridade resultante é mais aguda e consequentemente mais
brilhante e presente, ao contrário de uma volta grande, que resulta em um som
mais grave e, portanto mais escuro.
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3.Aplicação da técnica da trompa natural na performance dos quintetos
de Anton Reicha
A seguir serão mencionados alguns exemplos onde a técnica de mão e de
flexibilidade da trompa natural poderão ser utilizadas como ferramenta para
enriquecer a técnica e performance na trompa moderna.
Reicha, um compositor situado na transição dos períodos clássico e romântico,
utiliza ricamente os recursos de ornamentos como grupetos, mordentes e
trinados.
Como primeiro exemplo de aplicação, o solo a seguir mostra alguns diferentes
ornamentos:

Exemplo 2. Compassos 77 a 92, 2º movimento. Quinteto nº 24 (nº 6) opus 100. Trompa em mi
bemol.

Este trecho é um andante poco adagio. Mesmo que o andamento deste trecho
não seja muito rápido, dependendo do desenvolvimento técnico do trompista,
este solo pode apresentar algumas dificuldades em sua execução. Para que o
trompista moderno consiga ter uma boa agilidade nos ornamentos é
interessante que primeiramente ele estude somente de maneira labial, para
saber ao certo a colocação e afinação precisa de cada nota. Posteriormente ele
terá mais liberdade em optar a sua realização com as chaves ou de modo
labial.
A questão rítmica também é outro ponto importante a ser respeitado, pois a
presença de sextinas em semicolcheias, assim como tercinas em colcheias e
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semicolcheias, se tocadas de maneira incorreta, podem alterar a estrutura e a
característica do trecho.
Os

dois

primeiros

trinados

realizados,

nos

compassos

79

e

82

respectivamente, são de execução rápida como passagem e, portanto fica mais
bonita e prática a sua execução labial. O trinado de finalização do solo no
compasso 91 é um pouco mais longo, e, portanto cabe ao trompista moderno
decidir se executará de forma labial ou com as chaves.
Ainda neste solo podemos notar a presença de diversas notas fora da série
harmônica (33,34% de notas fechadas), o que para a execução com a técnica
de mão deve ser feita com muita agilidade, pois a velocidade de execução é
grande e a variedade de aberturas também. O trompista moderno também
pode optar pelo treino deste solo com a técnica de mão para obter a agilidade,
e conhecer a característica sonora das notas fechadas do trecho. Como a
trompa no trecho encontra-se em mi bemol, o trompista deve apenas segurar a
segunda chave e praticar de acordo com as notas abertas e fechadas descritas
a seguir:
O próximo trecho, um andante, também exemplifica outro grupeto, porém com
um início em uma nota fechada (si):

Exemplo 3. Compassos 311 a 318, 1º movimento. Quinteto nº 1 opus nº88. Trompa em Mi.

Da mesma forma que o exemplo anterior, a realização do ornamento através
da técnica de flexibilidade labial produz mais uniformidade no contexto da frase
melódica.
O trompista Dauprat (1781-1868), em seu Méthode por le cor alto et cor basse,
recomenda a realização de ornamentos com a articulação ligada, porém se o
trompista não possui domínio em realizar a passagem inteira com controle, ele
pode quebrá-la com uma articulação.
No próximo exemplo, nota-se tanto a presença de uma apogiatura, quanto um
grupeto. Neste trecho, assim como em trechos com os mesmos desenhos
melódicos e rítmicos, é interessante que o trompista pratique primeiramente
com a técnica de mão, pois além de treinar a flexibilidade entre as notas dos
ornamentos, automaticamente estará treinando a afinação e a dinâmica
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interpretativa. A presença de notas fechadas, finalizando a frase em uma nota
aberta, sugere ao interprete uma diminuição de dinâmica naturalmente, que
poderá ser aproveitada na interpretação na trompa moderna.

Exemplo 4. Compassos 100 a 103, 1º movimento. Quinteto nº24 opus 100. Trompa em Fá.

No exemplo 5, é interessante observar as nuances sonoras causadas pelas
notas fechadas na segunda semicolcheia do desenho melódico. O trompista
moderno pode aproveitar este efeito na trompa moderna, interpretando um
pequeno crescendo e decrescendo em cada desenho melódico, de forma a dar
movimento ao trecho em questão.

Exemplo 5. Compassos 104 a 106, 1º movimento. Quinteto nº24 opus 100. Trompa em Fá.

É interessante, ao trompista, ter a percepção e conhecimento da posição das
notas fora da série harmônica, ou seja, fechadas, dentro do contexto musical
da frase, seja em finalizações de frases e temas musicais, em pontos onde o
apoio rítmico é mais leve, ou em pontos fortes causando um efeito timbrístico
peculiar. Como mostra o próximo exemplo:

Exemplo 6. Compassos 82 a 86, 4º movimento. Quinteto nº24 opus 100. Trompa em Fá.

No exemplo 7 a seguir, podem ser destacados dois efeitos. O primeiro, no
compasso 119, a finalização da célula melódica, em um tempo fraco do
compasso e o segundo, no compasso 122, que a sequência de notas ré
sustenido caracteriza a finalização da célula melódica, onde a dinâmica
decrescente somente reforça o efeito.
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Exemplo 7. Compassos 117 a 122, 4º movimento. Quinteto nº24 opus 100. Trompa em Fá.

No compasso 137, do exemplo 8, a nota fá, com fechamento da mão em ¾,
possui o efeito de uma passagem, principalmente por estar em um tempo fraco
do compasso. No compasso 138, a nota fá encontra-se em uma posição mais
fraca que a nota mi do primeiro tempo, e a ligadura entre as notas intensifica o
efeito de diminuição da dinâmica.

Exemplo 8. Compassos 134 a 153, 4º movimento. Quinteto nº24 opus 100. Trompa em Fá.

De forma inversa, nos compassos 139 e 140, as notas fechadas aparecem em
tempos fortes, o que causa um efeito timbrístico diferente, que não pode passar
despercebido ao serem executadas com a trompa moderna.
A nota si natural presente como anacruse, no compasso 140, é utilizada como
apoio para a sequência de notas sincopadas, finalizando a sequência melódica
do trecho em questão.
No próximo exemplo de número 9, é demonstrada uma sequência melódica em
forma imitativa entre os instrumentos do quinteto. Desta forma, é interessante
que o trompista torne as articulações bem próximas das executadas pelos
outros instrumentos, ou seja, de maneira leve e clara.
Estas sequências, para serem realizadas com a técnica de mão, de maneira
clara e segura, quando não há a mudança de harmônico e forem próximos, o
trompista pode utilizar a mesma técnica utilizada por trombonistas, onde para
se obter uma linha melódica sem os efeitos de glissando, aplica-se um
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movimento muito rápido e leve da língua com uma consoante como ‘r’ ou ‘l’,
tornando a passagem mais uniforme.
Desta forma, o trompista moderno que tiver dificuldades em deixar claras as
ligaduras, devido aos intervalos entre as notas e velocidade do trecho, também
pode utilizar esta técnica articulando-as com essas consoantes.

Exemplo 9. Compassos 85 a 96, 1º movimento. Quinteto nº 2, opus 88. Trompa em Mi bemol.
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Para o solo do exemplo 10, também pode ser utilizada a mesma técnica
descrita para o exemplo 9.

Exemplo 10. Compassos 23 a 37, 4º movimento. Quinteto nº 3, opus 99. Trompa em Mi.

Conclusão
Desta forma conclui-se que o trompista moderno ao adicionar o estudo e
prática das técnicas utilizadas e desenvolvidas na trompa natural, será capaz
de ampliar seu conhecimento interpretativo e desempenho performático, pois
ao conhecer a linguagem no qual foi composta a obra, compreenderá melhor
suas características peculiares.
Especificamente nos quintetos, Reicha utilizou muito seu conhecimento da
trompa, reconhecendo todo o seu potencial de timbre e som, e desta forma
soube utilizar destas características para consagrar esta combinação
instrumental flauta, oboé, clarinete, trompa e fagote.
Muitas vezes, ele não escreveu alguns detalhes de dinâmica e interpretação
em suas obras, pois conhecia muito o instrumento. Sabia que algumas notas
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dependendo da posição na série harmônica de determinada afinação teriam
específicas características naturais.
Com a substituição da trompa natural para trompa moderna estes detalhes
foram sendo aos poucos esquecidos. Assim quanto maior o número de
informações da técnica da trompa natural que o trompista adquire e utiliza
como ferramenta de estudo na trompa moderna, estará enriquecendo sua
performance direcionando ao sucesso interpretativo.
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