
 
Anais do 12º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  42 

 
 

Serenata Humorística, para quarteto de fagotes, de Francisco 
Mignone: uma edição prática 

 
       Carlos Henrique Bertão 

ch.bertao@gmail.com 
 

Pedro Paulo Emílio Parreiras 
pedrofagote@hotmail.com 

 
    Raquel Santos Carneiro 

quelsc@yahoo.com.br 
 

Aloysio Fagerlande 
aloysiofagerlande@yahoo.com.br 

 

 

Resumo: O presente texto apresenta resultados parciais do projeto Música para fagote de Francisco 
Mignone - Solos, Duos, Trio e Quartetos. A obra selecionada foi a Serenata Humorística, para quarteto 
de fagotes. As fontes autógrafas disponíveis - partitura e quatro partes cavadas - foram fotografadas e 
transformadas em mídia digital na Biblioteca Alberto Nepomuceno (EM/UFRJ), editoradas em 
programa de música, e apresentadas em forma de edição prática, como resultado de pesquisa realizada 
sobre algumas possíveis questões interpretativas. 
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Introdução 
  
 O texto ora apresentado revela resultados parciais da pesquisa, em 
andamento, denominada Música para fagote de Francisco Mignone - solo, duos, trio e 
quartetos: organização do acervo Noel Devos - digitalização e edição. O trabalho está 
sendo desenvolvido por alunos do Programa de Pós-Graduação em Música da EM-
UFRJ, sob orientação do Prof. Dr. Aloysio Fagerlande e financiada parcialmente, 
através de projeto de gravação, pela FAPERJ - Fundação Carlos Chagas de Amparo à 
Pesquisa do Rio de Janeiro1. 
 A obra de Francisco Mignone ocupa uma posição de relevância no 
repertório para fagote no século XX (Koenigsbeck, 1994). Fundamental para a 
compreensão deste repertório é entender as circunstâncias sob as quais ele foi 
composto. É possível assegurar que sua admiração e amizade pelo fagotista Noël 
Devos2, responsável pela estreia mundial de toda sua obra para fagote solo e conjuntos 
de fagotes, o motivou a compor esse conjunto de obras para o instrumento 
(Fagerlande, 1998). 
 Devos, fagotista franco-brasileiro de trajetória brilhante e importância no 
desenvolvimento da escola de fagote no Brasil, foi o intérprete que Mignone tinha em 
mente para este conjunto de obras. A musicalidade, capacidade técnica e admiração 
pela música brasileira deste instrumentista chamaram a atenção de inúmeros 
compositores durante quase toda a segunda metade do século XX (Petri, 1999). Dessa 

                                                           

1 Projeto aprovado em Edital 13/2013 -Produção e Divulgação das Artes no RJ. 
2 Nascido na cidade de Calais, França, Devos está radicado no Rio de Janeiro desde 1952, tendo ocupado 
o posto de 1º fagote da Orquestra Sinfônica Brasileira durante mais de 50 anos. Foi o primeiro docente 
da cadeira de fagote da Escola de Música da UFRJ, no período de 1976 a 1996. 
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forma, Devos também realizou diversas estreias de obras de outros compositores 
brasileiros, tais como Villa-Lobos, Guerra-Peixe, José Siqueira, entre outros 
(Fagerlande, 2008). 
 Eurico Nogueira França chama atenção para a predileção de Mignone pelo 
fagote, um instrumento que, se não recebeu a mesma atenção do compositor que o 
piano, o violão ou a voz humana, certamente entre os sopros, ganhou pronunciado 
destaque dentro de sua produção camerística (Mariz, 1997). 
 Na década de 1980, Mignone, com mais de oitenta anos de idade, realizou 
uma série de seis transcrições de obras para piano da sua juventude para quarteto de 
fagotes – Quatro Peças Brasileiras, Serenata bem Acabada, Serenata Humorística, 
Minuetto, Sarabanda do meu Jeito, Mais uma Lenda. (Silva, 2007). Mais 
precisamente em dezembro de 1983, com um entusiasmo que chama atenção devido 
ao curto período de tempo, dedicou-as ao Quarteto Airton Barbosa, oriundo do 
Quarteto de Fagotes da UFRJ, composto por Noël Devos, Antônio Bruno - ex-aluno à 
época já profissional, além de seus alunos mais adiantados na Escola de Música à 
época, Aloysio Fagerlande e Ricardo Rapoport. 
 O Quarteto recebeu orientações do próprio compositor, durante ensaios em 
sua residência, para a interpretação deste repertório dedicado ao mestre e seus 
discípulos, segundo dedicatórias nos próprios manuscritos. 3 
 

Serenata Humorística 
  
 A Serenata Humorística foi concebida originalmente para piano em 19324 e 
transcrita para quarteto de fagotes em 1983, pelo próprio compositor. O caráter, como 
o próprio nome sugere, é irônico e brincalhão, análogo ao Scherzo Humoristique de 
Sergei Prokofiev (1891-1953)5. Seguindo a mesma ideia, Mignone utiliza articulações 
como o staccato, por exemplo, para criar ambientações sarcásticas e jocosas. Abarca, 
ainda, toda a tessitura do instrumento, explorando tanto o registro agudo quanto o 
grave. O andamento indicado, Allegretto saltellante, demonstra o caráter leve que deve 
soar nestes staccati. As frases do tema principal são enunciadas cada vez por uma voz 
diferente, enquanto as outras três acompanham em articulações curtas e pausas, como 
na Fig.1. 
 Mignone, nos ensaios citados, sempre demonstrou ao piano como gostaria 
que sua música soasse, dele extraindo uma sonoridade muito semelhante à dos 
fagotes, e exagerando na liberdade agógica. Para obter este efeito, o quarteto de 
executantes é obrigado a desenvolver grande sintonia camerística.6  
 Esta alternância na liderança das vozes, ora forte, ora piano, traz a 
diversidade timbrística que Noel Devos faz menção. É sabido que Francisco Mignone 
era um excelente orquestrador. Segundo Devos, Mignone enxergava o quarteto de 
fagotes como um conjunto de doze instrumentos, ao considerar que as regiões grave, 
média e aguda do instrumento teriam "personalidades" distintas e que cada fagotista 

                                                           

3 Serenata Humoristica: “a Noel Devos e seus discípulos”; Serenata bem acabada: “A Noel Devos e sua fabulosa 

escola de fagote; Minuetto: “Sempre dedicado a Noel Devos e sua escola” 
4 Com o título de Serenada Humorística. 
5 Sergei Prokofiev (1891-1953) compositor  russo, foi aluno de Rimski Korsakov no conservatório de São 

Petersburgo. O Scherzo Humoristique (1915) para quatro fagotes, a exemplo da Serenata Humorística, é uma 

transcrição do Scherzo, número 9 das Dez peças para piano op. 12 (1906-1913) (New Grove, 2006) 
6 Fagerlande, Aloysio. Entrevista (08/07/2013). 
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deveria cultivar uma sonoridade própria, para alcançar uma maior diversidade 
expressiva7.  
 
 

 

Figura 1 – Utilização da articulação staccato ao longo da obra 

 

 
 Na secção central, no tom da subdominante (si bemol maior), os fagotes 
trabalham em pares. Enquanto um par executa um gracioso desenho em terças 
staccato, típico da música do interior do Brasil (como a música caipira do Centro-Sul 
ou outros gêneros nordestinos, por exemplo) o outro par intervém fortíssimo 
utilizando inclusive segundas menores. Esta seção contribui para gerar um efeito de 
contraste também com efeito jocoso. 
 Na coda, o compositor muda o ambiente com um compasso solene, de 
andamento mais lento, com a indicação Meno que poderia ser o encerramento da obra, 
com uma cadência perfeita em fá maior. No entanto, o desenho de semicolcheias 
repetidas em staccato, parece uma tentativa de surpreender o ouvinte com un éclat de 
rire8, obtendo ainda mais uma ironia antes da conclusão da peça em um fortíssimo em 
uníssono. 
 As figuras 2 e 3 mostram, respectivamente, os compassos finais da 
transcrição e do original para piano. Nota-se que Mignone coloca um Meno na coda 
para o quarteto de fagotes, diferenciando da parte para piano, além dos acordes 
articulados e o final em uníssono com as quiálteras de semicolcheia. 

                                                           

7 Devos, Noel – Entrevista (18/12/2012). 
8 Tradução do francês: um turbilhão de riso 
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Figura 2 – Coda com indicação de andamento mais lento, acordes articulados e final em uníssono 
(versão para quarteto de fagotes) 

 

 

Figura 3 – Sem alteração de andamento expressa e acordes escritos (versão original para piano). 
 

 
Questão Editorial - Metodologia  
 
 O trabalho em torno da Serenata Humorística envolveu uma revisão 
musicográfica do material original do compositor. Devido ao avanço da catarata, na 
década de 1980, o compositor enxergava com pouca clareza os pentagramas onde 
escrevia a música, incorrendo assim em algumas inconsistências entre a partitura e as 
partes cavadas (Santoro, 2010).  Assim, a principal metodologia adotada para esta 
Edição Prática, através do software de música Sibelius, foi a análise das duas fontes 
autógrafas disponíveis: a partitura e as quatro partes cavadas. 
 Para a elaboração do arcabouço teórico e edição da partitura utilizamos 
argumentações oriundas do texto de Figueiredo (2000). 
 Anteriormente ao trabalho de edição, foi realizada na Biblioteca Alberto 
Nepomuceno, seguindo padrões e métodos adequados, a digitalização através de 
registro fotográfico dos manuscritos originais gentilmente cedidos pelo Prof. Devos 
para o projeto. 
 Consideramos esta iniciativa de grande importância, levando em 
consideração a preservação da integridade destes valiosos documentos. Este 
procedimento também permite acesso digital aos originais, com excelente visibilidade, 
especialmente em comparação com as fotocópias utilizadas anteriormente. Esta 
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visibilidade permitiu observar detalhadamente diversas etapas de escrita, marcadas 
com canetas de cores diferentes utilizadas pelo compositor. 
 
   

 
 

Figura 4 – Ilustração da parte cavada do 2º fagote faltando 4 compassos. 
 

 

 

Figura 5 – Ilustração da partitura ( grade) com o número de compassos do 2º fagote corretos 

 
  
 Também foi necessária uma observação com critérios baseados na análise 
harmônico-morfológica para estabelecer, em havendo divergências, qual das duas 
fontes primárias estaria correta, tendo como premissa a Crítica das Variantes9, 
considerando os erros do compositor como passíveis de correção racionais pelo editor 
(Segre, apud Figueiredo, 2000). 

                                                           

9 Crítica das Variantes consiste em  mudanças introduzidas num texto suficientemente consolidado 
capazes de precisar ou melhorar a significação. 
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 Podemos citar como um dos exemplos de divergência entre partitura e 
partes cavadas as Figuras 4 e 5, onde o compositor comete um equívoco na parte de 2º 
fagote Nesse ponto, o compositor “esqueceu-se” de copiar quatro compassos depois de 
B. 
 A ação posterior à editoração/edição foi a experimentação prática, através 
de ensaios com o orientador Prof. Aloysio Fagerlande. 

 

Considerações finais 
 

 Francisco Mignone situa-se como um dos compositores brasileiros mais 
importantes da literatura para fagote. Grande parte dessas obras encontra-se em 
manuscritos autógrafos ou em fotocópias e, algumas vezes, em más condições de 
leitura, sobretudo devido à ação do tempo. Diante de situações como essa, o intérprete 
pode ser conduzido a compreensões duvidosas, pois quando uma notação musical não 
é precisa, geralmente algumas correções são feitas ao longo de práticas cotidianas 
(McGill, 2007). Na maior parte do acervo a ser estudado por este projeto, tais 
marcações são visíveis em partituras que incluem anotações a lápis, ou mesmo à 
caneta, realizadas pelos próprios instrumentistas. 
 A Serenata Humorística foi a primeira obra a ser estudada e revisada, 
gerando uma Edição Prática.  
 Os comentários feitos ao longo da edição servirão como ferramentas para 
uma contribuição interpretativa melhor fundamentada. A conclusão do projeto irá 
proporcionar a futuras gerações um material em boas condições de leitura, munido de 
um consistente referencial teórico-interpretativo.  
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