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CARNEIRO, Raquel Santos. Quatro Peças Brasileiras para Quarteto de Fagotes 

(1983) de Francisco Mignone: Propostas de Edições Crítica e Prática. Rio de Janeiro, 

2015. Dissertação (Mestrado em Música: Práticas Interpretativas) - Escola de Música, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

RESUMO 

 O presente texto apresenta resultados finais de uma pesquisa intitulada Quatro Peças 

Brasileiras para Quarteto de Fagotes (1983) de Francisco Mignone: Propostas de 

Edições Crítica e Prática, que trata sobre questões editoriais. A referida obra foi 

composta em 1930 e transcrita pelo próprio autor para quatro fagotes em 1983.  O 

objetivo desse estudo foi a elaboração de uma Edição Crítica, em que houve uma 

investigação acerca dos problemas entre as fontes disponíveis e a partir desta, a 

construção de uma Edição Prática mais bem fundamentada. Os procedimentos 

metodológicos adotados no trabalho consistiram em: levantamento biográfico do autor, 

verificação da gênese da obra, investigação dos aspectos técnicos e idiomáticos, 

sugestões interpretativas, elaboração da Edição Crítica e consequentemente confecção 

de uma Edição Prática. Dessa forma a pesquisa ficou estruturada da seguinte maneira: 

inicialmente é apresentado um panorama biográfico do compositor, contextualizando o 

momento histórico em que a obra fora composta. Em seguida abarcamos questões 

estruturais pertinentes à peça, e finalizamos a pesquisa com o tema relacionado à edição 

musical, observando aspectos idiomáticos do fagote. 

PALAVRAS-CHAVES: Música Brasileira. Quarteto de Fagotes. Quatro Peças 

Brasileiras. Edição Crítica e Prática. Mignone, Francisco. 
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CARNEIRO, Raquel Santos. Quatro Peças Brasileiras para Quarteto de Fagotes 

(1983) de Francisco Mignone: Propostas de Edições Crítica e Prática. Rio de Janeiro, 

2015. Dissertação (Mestrado em Música: Práticas Interpretativas) - Escola de Música, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

ABSTRACT 

The aim of the present work is to demonstrate the final results of a survey entitled 

Quatro Peças Brasileiras for Bassoon Quartet (1983) by Francisco Mignone: Proposals 

for a Critical and Practice Editions, which deals with editorial issues. Such work was 

composed in 1930 and transcribed by the author himself for bassoon quartet in 1983. 

The aim of this study was the preparation of a Critical Edition, where there was an 

investigation about the problems among the available sources and from this, the 

construction of a more well-founded Practice Edition. The methodological procedures 

adopted in the work consists of: biographical the author, check the genesis of the work, 

research of technical and idiomatic aspects, interpretive suggestions, preparation of the 

Critical Edition and consequently making a Practice Edition. Thus the survey was 

structured as follows: a biographical overview of the composer is initially displayed, 

contextualizing the historical moment in which the work was composed. Then we 

embrace structural issues relevant to the piece, and completed the survey with the topic 

related to the musical edition, noting idiomatic aspects of the bassoon. 

KEYWORDS: Brazilian Music. Bassoon Quartet. Quatro Peças Brasileiras. Critical 

and Practical Edition. Mignone, Francisco. 
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INTRODUÇÃO 

A interpretação musical tem sido objeto de várias questões no campo das 

práticas interpretativas/performance. À guisa de exemplificação, podemos assinalar 

trabalhos relacionados a etimologia, notação musical, análise de gravações e 

hermenêutica (LIMA 2006a; GUSMÃO & GERLING 2006; MOTA 2011; LIMA 

2006b, respectivamente). Outras importantes contribuições no âmbito das produções 

acadêmicas são as revisões de partituras fundamentadas em diversos modelos editoriais 

- fac-simile, crítica, urtex, genética, prática, aberta e diplomática (FIGUEIREDO, 2000). 

Tais estudos levantam uma série de aspectos relacionados a partituras, ainda em 

manuscrito, que necessitam de uma edição. 

 Nessa perspectiva, nosso objeto de estudo será a obra Quatro Peças 

Brasileiras (1983) para quarteto de fagotes, composta por Francisco Mignone (1897-

1986), ainda não editada, à qual tivemos acesso graças aos manuscritos autógrafos. 

Outro fator que demonstra a relevância dessa escolha é o fato de Francisco Mignone, 

uma das personalidades mais notáveis no cenário musical brasileiro, ter sido um dos 

compositores que mais escreveram para fagote. Sua produção é elevada, envolvendo 

diversas formações instrumentais e vocais. Nas composições camerísticas o fagote está 

presente em um total de 21 peças (KIEFER, 1983, p.71). Segundo Vasco Mariz, 

Mignone “foi talvez o músico mais completo que possuímos” (MARIZ, 2000, p. 229). 

O principal objetivo deste trabalho é a elaboração de uma “Edição Crítica” 

e, consequentemente, uma “Edição Prática” da obra Quatro Peças Brasileiras. É válido 

lembrar que a obra em questão foi composta no cenário do Movimento Modernista. 

Com o intuito de contextualizar historicamente o compositor e a obra, foram utilizados 

textos de autores diversos, tais quais: Histórias Musicais da Primeira República (2011), 

da autora Martha Abreu; Os Intelectuais e a Política Cultural do Estado Novo (2003), 

de Mônica Pimenta Velloso; Sinais da Modernidade na Era Vargas: Vida Literária, 

Cinema e Rádio (2003), de Lucia Lippi Oliveira; O Nacional na Música Erudita 

Brasileira: Mário de Andrade e a Questão da Identidade Nacional (2004), de Arnaldo 

Contier; Música Contemporânea Brasileira (2008) de José Maria Neves, dentre outros 

que discutiram o Movimento Modernista Brasileiro. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa envolveram um 

levantamento biográfico de Mignone, sobretudo no que diz respeito à sua produção 

artística, bem como a demonstração dos grupos camerísticos em que há a inserção do 

fagote. Logo após, em um breve panorama histórico, contextualizamos as Quatro Peças 

Brasileiras, relacionando-as ao Movimento Modernista. Finalizando o primeiro 

capítulo, esquematizamos a estrutura morfológica básica da obra, além de explanar 

particularidades que compõem cada um de seus movimentos, sempre em uma 

abordagem relacionada à edição musical.  

O segundo capítulo, intitulado Edição Musical, consiste em argumentações 

sobre os itens ligados a uma edição musical, dando uma visão panorâmica da impressão 

musical no Brasil. Abordamos, ainda, os dois tipos de edição propostos no trabalho e 

discorremos sobre cada um deles – Edição Crítica e Prática. A Edição Crítica tem como 

premissa investigar os referenciais e ser o mais fiel possível ao original. Por outro lado, 

a Edição Prática, permite ao editor deixar expressas suas escolhas e intenções 

interpretativas no texto musical. Para nortear nossas argumentações em relação aos 

aspectos editoriais, utilizamos como principal referencial a tese de doutorado de Carlos 

Alberto Figueiredo (2000), denominada Editar José Maurício Nunes Garcia, na qual o 

autor aborda diversos tipos de edição. Apresentamos, ainda, exemplos ilustrativos que 

apontam a necessidade de uma edição. Neste trabalho, utilizamos o software de música 

- Finale 2014 para edição de partitura. A impressão foi feita em papel A4, tipo sulfite, 

diagramação 210 x 297 mm e espessura de 75g/m2. 

Nas considerações finais, justificamos a necessidade e a relevância das 

edições propostas, além da inclusão das partituras digitalizadas, das edições crítica e 

prática, os fac-similes e a gravação da obra.  
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CAPÍTULO 1 - O COMPOSITOR, CONTEXTO HISTÓRICO E A OBRA - 

QUESTÕES ESTRUTURAIS 

1.1 O COMPOSITOR 

Francisco Paulo Mignone nasceu aos três de setembro de 1897, em São 

Paulo.  Iniciou seus estudos musicais, ainda menino, com o, pai Alfério Mignone
1
. Em 

sua carreira musical dedicou-se à composição, piano, flauta, regência, além de lecionar. 

Como cita Vasco Mariz: 

[Mignone foi] compositor de primeira plana, excelente professor, 

experimentado regente, virtuoso do piano, acompanhador insuperável, hábil 

orquestrador, notável intérprete de música de câmara, poeta aceitável, escritor 

cheio de verve, intelectual de ampla cultura geral [...] (MARIZ, 2000, p.229). 

No ano de 1917 graduou-se em piano, flauta e composição no Conservatório 

Dramático e Musical de São Paulo. Na flauta, Mignone chegou a ser virtuose, mas não 

lhe interessou a carreira de solista (KIEFER, 1983, p.10).  Ainda como flautista atuou, 

ao lado do pai, em pequenas orquestras e nas noites paulistanas tocando choros e 

serestas. Como compositor, em início de carreira, compunha maxixes, valsa e tangos. 

Toda a sua produção musical com influências da música popular, nessa época, era 

assinada sob o pseudônimo Chico Bororó. Sobre o pseudônimo ele explica que “... 

naquelas priscas eras do começo do século, escrever música popular era coisa defesa e 

desqualificante mesmo” (MIGNONE apud KIEFER, 1983, p.12).  

Com a valsa Manon (1914) e o tango Não se Impressione (1914), ocupou o 

primeiro e o segundo lugar, respectivamente, no concurso de música popular promovido 

e patrocinado pela Casa Levy e organizado pela revista A Cigarra (SILVA, 2007, p.38). 

Produziu ainda grande volume de obras orquestrais, com temas e ritmos africanos, 

música vocal, música de câmara, além de concertos para instrumentos solistas. 

                                                 

1 Alfério Mignone, flautista italiano radicado no Brasil, foi membro fundador da Orquestra do Teatro 

Municipal de São Paulo e professor no Conservatório Dramático e Musical (BARRENECHEA, 2001, p. 

502). 
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Em 1920, aos 23 anos, Mignone ganhou uma bolsa do governo paulista para 

aperfeiçoar seus estudos na Europa, escolhendo a Itália, mais precisamente Milão, como 

destino. Estudou com o professor Vicenzo Ferroni (1858-1954), adepto à escola 

francesa, no Real Conservatório Giuseppe Verdi. Sua primeira obra ao lado de Ferroni 

foi O Contratador de Diamantes (1922), uma ópera com libreto de Girolamo Bottoni, 

baseada no drama de mesmo nome do autor Afonso Arinos (1905-1990). Essa ópera foi 

representada no Brasil em 1924, no Rio de Janeiro, com grande sucesso. Em 1923 foi 

vencedor do concurso de composição, promovido pela Sociedade de Concertos 

Sinfônicos, com as obras Cenas da Roça (1922) e Festa Dionísica (1923). Novamente 

em 1926, ganhou o mesmo concurso, dessa vez com a fantasia No Sertão (1925) 

(AZEVEDO, 1947, p.9). 

Nos anos de 1927 e 1928, Mignone esteve na Espanha. Nesse período, 

compôs duas obras: a ópera O Inocente (1927) e a Suíte Asturiana (1928). O Inocente 

foi encenada no Brasil no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1928. Nessa época, 

Mignone foi considerado pela imprensa como o sucessor de Carlos Gomes e sofreu 

severas críticas de Mário de Andrade sobre o italianismo em suas músicas, sendo 

caracterizado como um compositor internacionalista, sobretudo nas óperas O 

Contratador de Diamantes e O Inocente. 

No âmbito desse contexto histórico-cultural, a obra de um artista promissor 

de outrora - Chico Bororó - havia se metamorfoseado numa produção 

marcadamente italiana ou despaísada durante os anos 20. De repente, o 

sobrenome italiano – Mignone – harmonizou-se sem conflitos técnico- 

estéticos com o seu estilo pós-romântico marcadamente italiano! 

(ANDRANDE apud CONTIER, 1997, p.16).  

Sobre a ópera, Mário afirmava que “['O Inocente] pertence à Itália. A 

música brasileira fica na mesma, antes e depois dessa ópera” (ANDRADE apud 

KIEFER, 1983, p.17). Essas críticas foram feitas no momento em que se acreditava em 

uma nova construção da música de concerto no Brasil, e tinham por objetivo advertir o 

compositor, levando-o a assumir os dogmas nacionalistas e a aderir ao projeto 

modernista. Mário reconhecia a capacidade técnica, estética e estilística de Mignone, 

bem como sua aptidão para a música popular. Segundo ele, a este respeito: 

 [...] Francisco Mignone é de uma especificidade brasileira tão íntima como a 

de qualquer outro, e desde os primeiros maxixes para piano sob o 
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pseudônimo de Chico Bororó ... percebia-se uma perfeita identificação 

nacional [...] (ANDRADE apud CONTIER, 1997, p.18-19). 

Em 1929, o compositor retorna ao Brasil definitivamente, passando a 

lecionar no Conservatório Musical e Dramático de São Paulo. No ano de 1932, casou-se 

com Liddy Chiaffarelli, que faleceu em um desastre aéreo em 1962. Ainda em 1932, 

mudou-se para o Rio de Janeiro, onde sucedeu Walter Burle Marx (1902-1990) na 

cadeira de regência no Instituto Nacional de Música. 

Mignone compôs numerosas obras de gêneros diversificados, dentre essas 

destacamos as com características afro-brasileiras (KIEFER, 1983, p.25). As obras a 

seguir são alguns exemplos da utilização do veio de origem africana: Babaloxá (1936) e 

Batucajé (1936), ambas caracterizadas como poemas sinfônicos; as quatro Fantasias 

para piano e orquestra; a Suíte Brasileira (1937) para piano; os Cânticos de Obaluayê 

(1934) para canto e piano; o bailado Maracatu de Chico-Rei (1933) para orquestra, coro 

e solista; O Espantalho (1939), inspirado em dois quadros de Portinari. Por volta de 

1939, o compositor vive uma crise artística, devido ao filão negro, existente em suas 

composições, não conseguindo acreditar na originalidade de suas produções. Como 

elucida Luiz Heitor Correa de Azevedo: 

[...] Mignone se viu a braços com uma crise de consciência artística de que 

penosamente se liberta. Mário de Andrade o acompanhava, pondo todo o seu 

grande coração e seu grande espírito na tarefa de restituir ao amigo a 

confiança vacilante, ajudando-o a vencer a adversidade (AZEVEDO, apud 

MARIZ, 1997, p.16). 

Além de compor, Mignone também trabalhava como experimentado 

regente. Em sua trajetória como maestro, regeu a Berliner Philharmoniker (1937) e as 

orquestras National Broadcasting Company e Columbia Broadcasting System, nos 

Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos, em 1942, participou da League of 

Composers, em Nova Iorque, e da Convenção Bienal da Music Educators National 

Conference, em Milwaukee, visitando escolas de música e participando de concertos 

como compositor e maestro, regendo obras suas e de compositores brasileiros 

(AZEVEDO, 1947, p.15). 

 Em 1939, compôs a Sinfonia do Trabalho, fruto da amizade com Mário de 

Andrade. A obra se divide em quatro momentos: O Canto da Máquina, O Canto da 
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Família, O Canto do Homem e o Canto do Trabalho Fecundo. Ainda nesse ano, 

compôs a peça intitulada Quadros Amazônicos, sob argumento de Guilherme Almeida 

(1890-1969), compreendendo sete quadros: Jaci, Caiçara, Caapora, Urutau, Iara, 

Cobra Grande e Saci. Vasco Mariz chama atenção para a utilização, nos Quadros 

Amazônicos, de “temas nordestinos e instrumentos indígenas, com grande riqueza 

melódica e brilhante orquestração” (MARIZ, 2000, p. 234). Outra obra dessa mesma 

época é Festa das Igrejas, encenada no Rio de Janeiro em 1942, sob a direção de Souza 

Lima (1898-1982). 

No que tange a música de câmara, o compositor nos deixou uma lista 

extensa que compreende duos, trios, quartetos, quintetos, sexteto, em variadas 

combinações. Na tabela abaixo, destacamos as obras e\ou agrupamentos formados 

apenas por fagote: 

 
Quadro 1: Obras para fagote solo e de câmara de Francisco Mignone 

Não podemos deixar de mencionar a importância de Noel Devos, o 

intérprete virtuoso a quem Mignone dedicou todo esse repertório. Nascido em Calais, 

França, e desde 1952 radicado no Brasil, Devos sempre foi um entusiasta da música 

brasileira, sempre estimulando os compositores a escreverem obras para fagote. O 

repertório composto por Francisco Mignone é extenso, compreendendo ainda obras para 

cordas, voz, violão, metais e orquestra. Algumas estão sendo abordadas e/ou citadas ao 
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longo deste capítulo. Contudo, para uma pesquisa mais detalhada, recomendamos a 

consulta ao Catálogo de Obras Francisco Mignone
2
. 

 Para as demais formações camerísticas que envolvem o fagote, destacamos: 

 
Quadro 2: Obras de câmara em que o fagote se faz presente. 

Em 1945, o compositor foi regente titular da Rádio Globo. Entre os anos de 

1950 e 1951, atuou como diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1962, foi 

maestro titular da Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC. Entre os anos de 1960 e 

                                                 
2
 Catálogo de obras Francisco Mignone - produzido pela Academia Brasileira de Música, sob a 

organização de Flávio Silva, Rio de Janeiro, 2007. 



30 

 

 

 

1970, experimentou composições atonais e dodecafônicas. Em uma carta destinada a 

Bruno Kiefer, Mignone expõe seu ponto de vista em relação ao dodecafonismo: 

(...) depois de muito pensar e matutar, cheguei à conclusão de que podia, se a 

minha contribuição pessoal me permitisse (sic), chegar a uma linha do meio. 

Afinal o Serialismo, ou melhor, o Dodecafonismo não atrapalham, ao 

contrário, estimulam liberdades atonais e cromáticas inesperadas que o bom 

gosto deve controlar (MIGNONE apud KIEFER, 1983, p.58). 

Segundo Barrenechea, Mignone é detentor de uma facilidade de 

experimentar e incorporar elementos composicionais múltiplos – dodecafonismo, 

nacionalismo, serialismo – em suas composições (BARRENECHEA, 2000, p.77). 

Mignone foi um compositor que, ao longo de sua trajetória, adaptou-se às correntes 

estilísticas sem perder sua personalidade. 

Sua voz permanece inconfundível pois, sua postura sempre atual consiste 

justamente em assumir-se como compositor que escreve por puro prazer e 

sem ter que provar nada a ninguém, o compositor estabelece assim uma 

parceria entre seu talento, sua habilidade e a música de todos os tempos 

(BARRENECHEA, 2000, p.173) 

Na década de 1970, Mignone retoma a veia nacionalista, incorporando 

elementos estruturantes e/ou de performance da música popular brasileira em suas 

composições - ritmos sincopados, deslocamentos do tempo, articulação, harmonia, 

dentre outros. As obras A Chalaça (1970); O Sargento de Milícias (1978); os bailados 

Quincas Berro D’água (1979) e O Caçador de Esmeraldas (1980) são obras que 

compreendem a fase posterior às experimentações com o atonalismo. 

Em 1963, casou-se com Maria Josefina Magalhães Silva. Maria Josefina, 

pianista, tornou-se companheira de Mignone em numerosas apresentações. Mignone 

ingressou na Academia Brasileira de Música em 1965, sucedendo Francisco Vale. Em 

1980, foi presidente da referida instituição e, em 1981, assumiu a presidência da 

Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (KIEFER, 1983, p.33). 

Em 1982, o compositor conquistou o prêmio Shell de Música Brasileira, na 

categoria música erudita. Aos 80 anos, ainda continuou compondo grande volume de 

obras. É nessa época que Mignone fez as transcrições de algumas obras nacionalistas 

para piano, para quatro fagotes, dedicados à Devos. Quatro Peças Brasileiras faz parte 

dessa série de transcrições. 
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Um conjunto que Mignone adorava e dominava com excelência, era a 

orquestra. Lutero Rodrigues afirma que Francisco Mignone foi um dos compositores 

brasileiros, depois de Villa-Lobos, que mais compôs obras para orquestra sinfônica. 

Segundo ele, “observando a obra de Mignone como um todo, pode-se perceber que ele 

preferia compor a partir de motivações exteriores, geralmente literárias e seu 

instrumento preferido era a orquestra” (RODRIGUES, s/d, p.100). Francisco Mignone 

faleceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1986. 

1.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

O debate sobre o nacionalismo, na esfera das artes e da cultura, no Brasil, 

enquadra-se justamente entre o final da Primeira Guerra Mundial (1918) e a 

intensificação dos intelectuais em busca de uma personalidade cultural nacional 

(CONTIER, 2004, p.10). Segundo Avvad, a ideologia nacionalista foi abordada sob 

diferentes prismas. A ideia de modernidade, no âmbito musical, originou-se na música 

romântica brasileira, em um movimento de autoafirmação nacional (AVVAD, 2009, 

p.34). Segundo o musicólogo Dahlhaus, “[...] o Nacionalismo é a busca de um caráter 

nacional, no qual o artista apresenta musicalmente as suas origens” (DAHLHAUS, 

1989, p.37 apud AVVAD, 2009, p.31).  O ideal de nacionalismo na música brasileira 

culminou no Movimento Modernista Brasileiro. Esse Movimento foi muito importante 

para construção de uma nova música erudita no país, uma vez que fora depositado nele, 

uma abordagem conceituada nas fontes populares. Contudo, a Semana de Arte 

Moderna, é que vai legitimar o Movimento Modernista no país. A Semana de Arte 

Moderna, evento histórico ocorrido entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, teve 

como foco a discussão da renovação do contexto cultural e artístico brasileiro, sob a 

perspectiva das artes. Segundo José Maria Neves, 

[...] o Movimento Modernista dará ênfase ao nacionalismo, será o maior 

sustentáculo dessa corrente estética, mas sempre guardando o compromisso 

com a renovação material e formal, e com o desejo de chegar a uma 

verdadeira compreensão do caráter do povo e da terra brasileira (NEVES, 

2008, p. 54). 

Nessa semana, os intelectuais se manifestaram contra sua marginalização 

política durante o regime republicano liberal. Tal movimento foi um marco para a 

“renovação do domínio da arte, com consequências importantes para a cultura 
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brasileira” (OLIVEIRA, 2003, p.327-328). A Semana de Arte Moderna realizou-se no 

Teatro Municipal de São Paulo, como evento comemorativo pelo centenário da 

Independência do Brasil. Durante a Semana, houve vários debates, concertos, 

exposições e eventos literários. 

Mário de Andrade foi um dos principais mentores desse projeto, no qual 

defendia a pesquisa do folclore como alicerce da composição da música de concerto 

brasileira (EGG, 2004, p.3). Arnaldo Contier ressalta que, a partir das pesquisas 

folclóricas, entre outras manifestações populares, o compositor modernista deveria 

empregar novos elementos técnicos introduzidos na linguagem musical contemporânea, 

como polimodalidade, polirritmia e politonalidade (CONTIER, 2004, p.13-14).  

Os intelectuais que construíram a ideologia do Estado Novo preocupavam-

se em demonstrar que o regime tinha uma base cultural sólida. Foi nessa década que os 

compositores, escritores, críticos, musicólogos, músicos conseguiram espaço para 

participar do projeto pedagógico cultural no governo de Getúlio Vargas (VELLOSO, 

2003, p. 171). Nesse sentido, o projeto emanava de duas áreas: o Ministério da 

Educação, dirigido por Gustavo Capanema, e o Departamento de Impressa e 

Propaganda - DIP - liderado por Lourival Fontes. Cabia ao Ministério da Educação 

constituir uma educação erudita. O DIP, por sua vez, tinha o dever de orientar as 

manifestações da cultura do povo (VELLOSO, 2003, p.149). 

Foi um período de grandes transformações em diversas áreas, dentre as 

quais se destacam a literatura, o cinema, a música, o rádio e o esporte. O projeto 

modernista procurou resgatar a arte popular, a educação, a cultura e o desenvolvimento 

do país. O modernismo, para Mário de Andrade, buscava uma retomada de raízes 

populares, que se perdera na Belle Époque
3
. As elites da Belle Époque pretendiam 

acabar com o Brasil antigo - do carnaval, dos maxixes e lundus -, instalando a música 

clássico-romântica da Europa (CONTIER, 2004, p.6). Segundo Flávio Barbeitas (2002), 

os jovens intelectuais brasileiros estavam ávidos por mudanças no modo como as elites 

                                                 

3
 Termo atribuído à primeira república no Brasil, em que se buscava a modernidade europeia (ABREU, 

2011 p. 73). 
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se portavam diante do povo brasileiro, bem como no hiato que existia entre cultura 

erudita e cultura popular (BARBEITAS, 2002, p.2). Através da pesquisa proposta por 

Andrade, nas raízes do povo e no folclore, utilizando, componentes estéticos da música 

popular brasileira em novas composições da música de concerto, é que irão consagrar o 

Movimento Modernista Brasileiro. Nesse período por exemplo, algumas das 

características presentes em várias obras de Mignone, entre elas as Quatro Peças 

Brasileiras (1930) utilizam elementos do maxixe, do choro, da seresta e da toada, 

expostos nos quatro movimentos. Mignone evoca a época em que compunha como 

Chico Bororó, reafirmando seu pendor nacionalista.  

Os temas populares e/ou folclóricos impulsionaram vários compositores a 

compor música nacional. O nacionalismo musical na música de concerto no Brasil é 

decorrente das experimentações estéticas advindas da Europa. Compositores como 

Nikolai Rimsky-Korsakoff (1844-1908) na Rússia, Claude Debussy (1862-1918) na 

França, dentre outros, são exemplos significativos. A arte popular propiciou, e de certa 

forma determinou, o estímulo do artista em escrever a partir de suas origens. A pesquisa 

em torno do folclore foi fundamental para o movimento modernista. Dessa forma, 

vários compositores brasileiros como Luciano Gallet, Heitor Villa-Lobos, Camargo 

Guarnieri, Lorenzo Fernandez, Francisco Mignone, dentre tantos outros, incluíram ares 

de brasilidade em suas composições. É notória, por exemplo, a utilização dos batuques, 

das polcas, dos lundus, do samba, da modinha, dentre outros gêneros populares, na 

criação da música erudita brasileira. No campo da música nacionalista de concerto no 

Brasil, esses gêneros foram importantes para a sua gênese.  

O Movimento Modernista impulsionou a identificação com o moderno, com 

novas experiências artísticas, com a liberdade para criar uma arte brasileira, guiada por 

novos conceitos e rompendo com os preceitos da República Velha. Nesse contexto, a 

obra Quatro Peças Brasileiras (1930) de Francisco Mignone, faz parte de uma série de 

composições de estética nacionalista. O compositor utiliza diversos fundamentos da 

música popular, como ritmos sincopados, melodias sertanejas - como toada paulista-, 

deslocamento de acentuações e articulações características de gêneros populares, em sua 

elaboração. 
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1.3 A OBRA - QUESTÕES ESTRUTURAIS 

A obra Quatro Peças Brasileiras foi composta primeiramente para piano, 

em 1930, e transcrita para quarteto de fagotes, pelo próprio compositor, no ano de 1983. 

Constitui-se de quatro movimentos – I Maroca; II Maxixando; III Nazareth; IV Toada - 

trazendo em sua essência reminiscências da antiga estética explorada por Mignone. 

Segundo ele: “São pecinhas que lembram muitíssimo Chico Bororó” (MIGNONE apud 

KIEFER, 1983, p.52).  

O primeiro movimento - Maroca - tem como indicação de andamento 

Andantino Preludiando. Essa indicação sugere que o texto musical seja tocado entoado 

e recitado. Segundo a tradição popular, Maroca seria o diminutivo ou apelido do nome 

Mara, ou pessoa que fala em demasia. Estudos filológicos
4
 nos revelam que Mara 

significa pedaço de pedra e, possivelmente, é usado como gíria carioca com o mesmo 

sentido. Entretanto, não é sabido o que realmente induziu o compositor a utilizar tal 

nome. É possível conjecturar que Mignone deixou-se inspirar por uma alma feminina, 

como nas obras para piano que compôs ao lado de sua segunda mulher, Maria Josefina. 

Como afirma Luiz Heitor Corrêa de Azevedo: 

[...] da mesma maneira que Villa-Lobos, nos tempos de Mindinha, se tornou 

um Villa-Lobos com açúcar ... Mignone na sua volta ao Chico Bororó da 

adolescência ... deixou transparecer em sua obra nova presença feminina, que 

o acompanhou até as últimas décadas de sua longa existência. (AZEVEDO, 

1997, p.17) 

O movimento transcorre com uma linha melódica delicada e sentimental, 

em que as vozes dialogam entre si, deixando em evidência a linha solista executada 

sempre pelo primeiro fagote. As demais vozes se revezam, em um acompanhamento 

melódico\harmônico singelo. A linha melódica principal é de um lirismo, muito 

marcante nas obras de Mignone. Frases com grandes ligaduras de expressão são vistas 

nesse movimento, que também é uma marca do compositor. No meio do movimento, há 

uma cadência, iniciada no primeiro fagote. Essa cadência solista, logo é contemplada 

                                                 

4 Filologia é o estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de línguas, em especial 

a pesquisa de sua história morfológica e fonológica baseada em documentos escritos e na crítica dos 

textos redigidos nessas línguas (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa). 
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pelo segundo fagote que se entrelaça ao motivo melódico em quartas justas, reforçando 

a ideia cadencial. O movimento termina com o mesmo tema iniciado pelos quatro 

fagotes em oitavas e quartas justas, só que dessa vez, o segundo fagote assume o tema 

solista deixado pelo primeiro. Dessa forma a primeira voz, assume a função de tônica, 

num lúgubre Dó sustenido grave. 

 
Figura 1: Mignone, F. Maroca, Ed. Prática. 
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Figura 2: Mignone, F. Maroca, Ed. Prática. 
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Figura 3: Mignone, F. Maroca, Ed. Prática 
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Maroca 

ESTRUTURA MORFOLÓGICA  

Compassos Seção 

C. 1-8 Exposição do motivo. 

C. 1-4 e C. 5-8 O motivo é dividido em duas frases de 

4 compassos. 

C. 9-26 Desenvolvimento. 

C. 9-18 e C. 19-26 Pequena cadência entre o primeiro 

fagote e o segundo, nos compassos 

15-18. A partir do compasso 19, 

retoma o motivo desenvolvido, 

conduzindo-o para uma codeta. 

C. 27-34 

C. 27-30 e C. 31-34 

Codeta com o motivo inicial. 

Quadro 3: Maroca; Síntese da estrutura morfológica. 

O segundo movimento intitulado Maxixando, como o próprio nome sugere, 

é um maxixe. José Ramos Tinhorão designa maxixe como uma dança que representa 

uma versão da polca (TINHORÃO, s/d, p.59). Oriundo do lundu, era uma dança das 

classes sociais mais baixas do Rio de Janeiro, sendo conhecido como um bailado de 

cunho sensual, devido ao contato físico entre os dançarinos. Obteve sua maior 

expressão como gênero musical em meados da segunda metade do século XIX, na 

década de 1870, quando chegou às camadas mais altas da sociedade carioca. Em Feitiço 

Decente: transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-1933), Carlos Sandroni, 

aponta que “o maxixe era uma dança popular urbana criada no Rio de Janeiro, na 

segunda metade do século XIX” (SANDRONI, 2012, p.64), e ainda afirma que: 

[...] No lundu todos os participantes, inclusive os músicos, formam uma roda 

e acompanham ativamente, com palmas e cantos, a dança propriamente dita, 

que é feita por um par de cada vez. No maxixe, ao contrário, todos os pares 

dançam ao mesmo tempo e a música é “externa” à dança: isto é, nem os 

músicos fazem parte da “roda” – [...] – nem os dançarinos cantam, sendo a 

música exclusivamente instrumental. O maxixe era uma dança moderna, 

urbana e internacional (chegou à Europa junto com o tango argentino) [...] 

(SANDRONI, 2012, p.66). 
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Henrique Cazes enfatiza que “esse gênero misturava a melodia de polca com 

acentos modificados e linhas de baixo similares ao lundu” (CAZES, 2010, p.30). De 

compasso binário simples, Maxixando, com a indicação “Com Alegria”, possui 

características da hibridação entre os aspectos melódicos da polca com o deslocamento 

de acentos e síncopes característicos do lundu. 

 
Figura 4: Mignone, F. Maxixando, Ed. Prática. 
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Figura 5: Mignone, F. Maxixando, Ed. Prática. 
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Figura 6: Mignone, F. Maxixando, Ed. Prática. 
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Figura 7: Mignone, F. Maxixando, Ed. Prática. 
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Figura 8: Mignone, F. Maxixando, Ed. Prática. 
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Maxixando 

ESTRUTURA MORFOLÓGICA 

Compassos Seção 

C. 1-17 Apresentação do motivo. 

C. 1-8 e C. 9-17 A frase é dividida de 8 em 8 compassos. 

C. 17-33 Desenvolvimento. 

C. 17-25 e C. 26-33 O desenvolvimento começa no compasso 

17, indo até o compasso 48, com 

ornamentações e variações na voz do 

primeiro fagote. 

C. 49 Ruptura que serve como finalização do 

desenvolvimento e pequena ponte para a 

reexposição. 

C. 50-64 Reexposição. 

C. 65-77 Codeta. 

Quadro 4: Maxixando. Síntese da estrutura morfológica. 

No terceiro movimento Nazareth, Mignone faz uma homenagem ao 

compositor Ernesto Nazareth (1863-1934). Com indicação de andamento Allegro 

Comodo, o motivo se desenvolve através de uma linha melódica com ornamentações 

para o primeiro fagote, que se entrelaça às demais vozes, sugerindo um caráter de 

improvisação. Como visto no primeiro movimento, há também aqui, uma pequena 

cadencia de dois compassos, mas dessa vez iniciada pelos dois fagotes – primeiro e 

segundo - em terças paralelas. Ao final do movimento, existe uma indicação de presto, 

rompendo com o lirismo iniciado no movimento, finalizando num vigoroso fortíssimo 

nas quatro vozes. 
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Figura 9: Mignone, F. Nazareth, Ed. Prática. 
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Figura 10: Mignone, F. Nazareth, Ed. Prática. 
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Figura 11: Mignone, F. Nazareth, Ed. Prática. 
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Figura 12: Mignone, F. Nazareth, Ed. Prática. 
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Nazareth 

ESTRUTURA MORFOLÓGICA 

Compassos Seção 

C. 1-4 Pequena introdução. 

C. 5-23 

C.21- 23 

Motivo. 

Variação do motivo. 

C.24-25 Pequena cadência entre os 1º e 2º 

fagotes. 

C.26-28 Ponte para o desenvolvimento do 

motivo. 

C.28-43 Desenvolvimento. 

 

C.44-55  

 

Condução para a finalização do 

movimento. 

Quadro 5: Nazareth. Síntese da estrutura morfológica. 

 

O quarto e último movimento, Toada, é um gênero musical que apresenta 

frases melódicas simples e melancólicas, de natureza narrativa (SANTOS, 2011, p.139). 

O motivo principal é conduzido pelo primeiro fagote, e as outras vozes criam uma 

ambiência sonora para a voz solista, com diálogo entre as partes. Na seção central, as 

linhas melódicas se mesclam sempre em duplas, em uma canção nostálgica, típica da 

Toada Paulista, lembrando os violeiros sertanejos. A Toada finaliza, voltando ao tema 

principal e uma codeta. 
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Figura 13: Mignone, F. Toada, Ed. Prática. 
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Figura 14: Mignone, F. Toada, Ed. Prática. 
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Figura 15: Mignone, F. Toada, Ed. Prática. 
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Figura 16: Mignone, F. Toada, Ed. Prática. 
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Toada 

ESTRUTURA MORFOLÓGICA 

Compassos Seção 

C. 1-16 

C. 1-9 e C. 9-16) 

Introdução do tema com pequena cadência 

no compasso 9. 

C. 16-24 Variação do motivo. 

C. 24-39 Desenvolvimento do motivo. 

C.40-49 

C. 40-44 e C. 44-49) 

Reexposição e volta ao motivo. 

C. 49-55 Codeta. 

Quadro 6: Toada. Síntese da estrutura morfológica. 

 

CAPITULO 2-EDIÇÃO MUSICAL 

A impressão musical no Brasil, segundo o musicólogo Paulo Castagna, 

iniciou-se na década de 1830 (CASTAGNA, 2008). Em meados do século XIX e início 

do século XX, havia uma pequena produção editorial no país, devido aos estrangeiros 

que aqui viviam. Ainda no início do século XX, a prática editorial no país sofreu uma 

queda, em decorrência do desuso de partituras para a execução. As edições de música 

brasileiras compreendiam métodos didáticos e arranjos, especialmente de música 

popular, por serem mais comercializadas e de menor custo (CASTAGNA, 2008, p. 7). 

Contudo, em 1951, com a iniciativa de Francisco Curt Lang
5
, deu-se início ao trabalho 

de edição de caráter musicológico no Brasil. Curt Lang publicou três obras mineiras, 

impressas pela Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina. Essa iniciativa foi 

importante, pois desencadeou uma nova perspectiva para as edições brasileiras, sendo as 

primeiras delas impressas em apêndices de livros e em artigos de periódicos 

(CASTAGNA, 2008, p. 8).  

                                                 
5
 Francisco Curt Lang, musicólogo notável, nasceu na Alemanha, em Eilenburg em 1903 e foi 

responsável pelo avanço da musicologia latino – americana e especialmente um dos principais 

responsáveis pelo desenvolvimento da musicologia histórica.  
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Entretanto, “foram as séries editoriais as que mais contribuíram do ponto de 

vista quantitativo e qualitativo para esse tipo de atividade no Brasil” (CASTAGNA, 

2008, p.8). A primeira a ser editada foi a coleção Música Sacra Mineira (1970), muito 

significativa para a musicologia brasileira, não só pelo fato de terem sido impressos 

muitos exemplares, mas também pela divulgação dessa nova concepção editorial. Sobre 

as séries musicais, é válido ressaltar que a das obras do compositor José Maurício 

Nunes Garcia foi a primeira de cunho musicológico no Brasil. Essa série foi editada 

pela FUNARTE, em 9 volumes, nos anos de 1978-84. Como afirma Castagna:  

Em tal série, a editora Cleofe Person de Mattos apresentava, além da 

partitura, uma discussão sobre suas fontes, acompanhadas de fac-símiles, 

além da indicação das correções efetuadas. Do ponto de vista metodológico, 

nenhuma outra série, até o final da década de 1990, apresentou avanços em 

relação às edições de Cleofe Person de Mattos e quase nenhuma incorporou 

integralmente sua proposta musicológica (CASTAGNA, 2008, p. 8). 

A produção de música de concerto brasileira do século XX necessita de um 

trabalho de editoração e de edição, uma vez que a maioria das obras encontra-se em 

manuscrito, dificultando a divulgação. Como dito anteriormente a obra Quatro Peças 

Brasileiras (1983), a versão para quarteto de fagotes, encontra-se ainda em manuscrito 

autógrafo. Dessa forma, o presente trabalho propõe a edição da mesma em duas etapas: 

crítica e prática. Seguindo esse caminho, entendemos a “Edição Crítica” como a que 

tem como diretrizes a aproximação das intenções do compositor. Seu objetivo, segundo 

Grier, é “transmitir o texto que melhor representa a evidência histórica das fontes” 

(GRIER, 1996, p. 136)
6
. É uma edição musicológica baseada em mais de um referencial 

da obra a ser editada. Para tal, os procedimentos metodológicos adotados são balizados, 

sobremaneira, pela Crítica Textual ou Crítica da Tradição. Neste contexto, a Crítica 

Textual
7
 é caracterizada como um método que pretende estabelecer a forma original de 

um texto (DADELSEN apud FIGUEIREDO, 2000, p. 27), conservando portanto as 

indicações do compositor, de extrema importância visto serem um fator determinante 

para sua realização. Em nossa pesquisa utilizamos os preceitos da Crítica Textual na 

                                                 
6
 Transmitir el texto que mejor representa la evidencia histórica de las fuentes (GRIER, 1996, p.136). 

7
 A Crítica Textual moderna apresenta-se, no século XIX, pelas edições críticas do filólogo Karl 

Lachmann (1793-1851). Lachmann desenvolveu o “Método Lachmanniano”, baseado nos procedimentos 

usados pelos editores alexandrinos (QUEIROZ, 1997, p. 83), o que deu à Crítica Textual um cunho 

científico. 
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construção de nossa edição. A edição crítica deve conter, ainda, possíveis comentários 

para a prática musical, incluindo possibilidades interpretativas identificadas nas fontes 

(FIGUEIREDO, 2000, p. 77). É necessário um profundo estudo e entendimento da obra. 

São edições que evidenciam as anotações, os critérios e interferências dos editores 

(CASTAGNA, 2008, p. 10). 

Por outro lado, a “Edição Prática”, também conhecida como didática ou 

interpretativa, é destinada à interpretação e execução. É baseada em qualquer referencial 

e utiliza critérios diversos para atingir seu texto (FIGUEIREDO, 2000, p. 79). Um 

dilema que permeia as edições práticas é o tratamento pouco cuidadoso de alguns 

editores, os quais, por vezes, não se preocupam com o estudo e a consulta das demais 

referências existentes (CASTAGNA, 2008, p. 10). Tal fato acarreta repetições de erros, 

pelo uso de edições anteriores como referência para a revisão (BADURA-SKODA apud 

FIGUEIREDO, 2000, p. 79). Sobre isso, Grier afirma que: 

[...] edições anteriores, em que não há registro das indicações interpretativas, 

o intérprete/editor pouco fazem para garantir que o texto impresso seja fiel ao 

testemunho de fontes. E, ocasionalmente, o editor reescreve a peça 

adequando para seu próprio gosto (GRIER 1996, p. 132)
8
. 

 As edições práticas não possuem aparato crítico, o que gera um 

desconhecimento da fonte utilizada. Outra característica desse tipo de edição é a 

intervenção direta do editor, permitindo dessa forma a incorporação de elementos de 

performance (articulação, dinâmica, agógica). As edições práticas mantêm o foco nos 

aspectos interpretativos, e na maioria das vezes são elaboradas pelos próprios 

intérpretes.  

Aqui, adotamos a premissa de que uma edição prática mais adequada deve 

originar-se de uma edição musicológica, com foco na parte interpretativa e incluindo 

elementos estruturantes, tais como articulação, andamento, dinâmica, arcada no caso de 

instrumentos de cordas, pedal para obras pianísticas, respiração para os instrumentistas 

de sopro, dentre outros parâmetros. 

                                                 

8
 [...] en el pasado no radica en el agregado de indicaciones editoriales para la interpretación, sino en que 

el intérprete/editor se esfuerza poco por asegurar que el texto impreso es fiel al testimonio de las fuentes. 

Y, ocasionalmente, tal editor reescribe la pieza para adecuarla a su próprio gusto (GRIER, 1996, p.132). 
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2.1 QUATRO PEÇAS BRASILEIRAS  (1983) – UMA EDIÇÃO CRÍTICA 

A edição crítica, segundo Figueiredo (2000), é composta por itens. Para o 

estudo em questão, utilizamos os seguintes itens: a) nota introdutória; b) recenseamento; 

c) aparato crítico e comentário crítico; d) partitura digitalizada; e) fac-símile; f) aspectos 

técnicos da editoração. A seguir descreveremos detalhadamente cada um dos itens de 

edição propostos. Ressaltamos, ainda, que o fac-simile, a partitura digitalizada e a 

gravação da obra encontram-se em anexo. 

a) Nota introdutória 

É a seção de uma edição em que há a apresentação da biografia do autor e 

dados históricos acerca da obra. No estudo em questão, tais abordagens foram 

apresentadas no Capítulo 1. 

b) Recenseamento 

Na pesquisa editorial é necessário que haja coleta, avaliação, identificação, 

classificação e organização das fontes. Nesse sentido, para o estudo da obra Quatro 

Peças Brasileiras (1983) utilizamos a seguinte derivação das fontes: 

Figura 17- Derivação das fontes (elaboração da autora). 
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A identificação, classificação e organização das fontes ocorreram da 

seguinte maneira:  

   FONTE A – Chamamos de FA os manuscritos autógrafos da 

partitura. Na capa da partitura há uma dedicatória com os dizeres: 

“Ao Noel Devos no dia de Natal 1983”; 

 FONTE B – Chamamos de FB os manuscritos autógrafos das partes 

cavadas; 

 FONTE C – A FC é gravação da obra em questão feita pelo 

Quarteto de Fagotes Airton Barbosa. O Quarteto Airton Barbosa 

era composto pelo professor Devos e seus alunos à época, em que o 

professor Aloysio Fagerlande fez parte. A gravação foi feita em 

1985. 

 FONTE D – A FD é a partitura original para piano editada pela 

Editora Ricordi em 1930; 

 PROPOSTA DE EDIÇÃO – Chamamos de PE o resultado da 

pesquisa, contendo as sugestões interpretativas e os aparatos críticos 

ao final de cada edição. 

As FONTES A e B fazem parte do acervo particular do professor Noel 

Devos, gentilmente cedido para a realização desta pesquisa Os manuscritos, tanto das 

partes cavadas quanto da partitura, foram digitalizados pela equipe da Biblioteca 

Alberto Nepomuceno, da EMUFRJ, de acordo com as normas adequadas. A FONTE C 

foi fornecida pelo professor Aloysio Fagerlande. Já a FONTE D adquirimos através de 

uma compra. 

Neste processo, separamos os equívocos, manchas, notas trocadas, 

correções posteriores e qualquer fator que dificultasse e\ou deixasse ambígua a leitura 

das partes. Quanto às fontes estudadas, é importante ressaltar que sua classificação e 

organização, no recenseamento, conservam uma hierarquia cronológica. 

(FIGUEIREDO, 2000). No presente caso, a fonte primária é a partitura original para 
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piano (FD). Assim, as demais derivam-se dela, por ter sido esta a primeira a ser 

composta e editada. Entretanto, neste trabalho, podemos considerar como referências 

principais as FONTES A e B, correspondentes às fontes originais para quarteto de 

fagotes. Desta forma, ao tomarmos decisões editoriais relativas às divergências entre as 

FONTES A e B, fizemos uso das FONTES C e D. Por meio de análise da gravação, 

além de um estudo minucioso da parte de piano, confirmamos os possíveis enganos 

encontrados entre as FONTES A e B. Também é válido ressaltar que as FONTES C e D 

foram utilizadas como elementos auxiliares, para dirimir dúvidas quanto a acordes, além 

de outros problemas como notas erradas, armaduras de clave e claves trocadas. 

c) Aparato Crítico e Comentário Crítico 

Nessa etapa, apresentamos as derivações das fontes, os erros presentes nos 

referenciais utilizados e as justificativas das intervenções editoriais - que constituem o 

aparato crítico - e o comentário crítico sobre cada intervenção. Dividimos a seção pelos 

movimentos e separamos cada divergência por parâmetros, a saber: articulação, erros de 

notação (notas erradas, divergências de ritmo e erros de escrita em geral) e dinâmica. 

Para a elaboração deste trabalho nos limitamos aos três parâmetros 

supracitados. Desta forma, compreendemos que as demais divergências entre as fontes, 

que não foram aqui registradas, não comprometem a legitimidade da presente proposta 

de edição.  

Dois aspectos relevantes, relativos ao aparato crítico nas edições são: o 

tamanho e a localização desse item na partitura. Alguns autores advertem que, quando 

muito extenso, o aparato crítico pode gerar desconforto para os intérpretes. Quanto à sua 

localização na partitura, Figueiredo (2000) apresenta três possibilidades: ao pé do texto 

musical, em um anexo ou em um volume à parte da edição. As três possibilidades 

trazem algum tipo de problema. A primeira opção gera uma partitura às vezes confusa, 

dificultando a interpretação. Na segunda, há a probabilidade de o aparato não ser 

consultado. A terceira possibilidade é a de o aparato não ser publicado, por se tratar de 

um volume separado. Em nossa edição, o aparato crítico aparece em um quadro inserido 

ao final da partitura, que, assim, fica livre de interferências, podendo ser mais 

confortavelmente consultada e estudada.  
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O comentário crítico é a seção em que são feitas as observações com 

percepção crítica na preparação da edição. O comentário crítico, preferimos para maior 

clareza, inserir logo em seguida ao aparato crítico. Assim, têm-se as ilustrações das 

divergências com suas justificativas para a edição (aparato crítico) e as observações com 

percepção crítica das intervenções editoriais (comentário crítico), nos trechos listados. 

2.1.1 MAROCA - I MOVIMENTO 

2.1.1.1 Articulação 

Nas ilustrações abaixo, percebemos, na FONTE A, a existência de um sinal 

de respiração entre as notas Si sustenido e Dó sustenido na voz do segundo fagote. Em 

contraposição, na FONTE B, há uma ligadura entre estas mesmas notas. 

 
Ex.: 1 – Mignone, F. Maroca, FONTE A, 2º fgt., c. 8: Presença do sinal de respiração.  

 
Ex.: 2 – Mignone, F. Maroca,  FONTE B, 2º fgt., c.8: Falta o sinal de respiração e utilização de ligadura.  

 
Ex.: 3 – Mignone, F. Maroca, PE., 2º fg t., c. 8: Presença do sinal de respiração.  

COMENTÁRIO: Optamos por inserir um sinal de respiração na voz do 

segundo fagote, pois se trata de um final de frase. As escolhas interpretativas contidas 

na FONTE C nortearam a edição deste trecho, prevalecendo as indicações presentes na 

FONTE A. 
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Na seção seguinte, nos quatro compassos finais do primeiro movimento, a 

articulação apresenta diferença entre as FONTES A e B. Na FONTE B, não se vê sinal 

de ligadura sobre as figuras de síncopes, diferentemente da FONTE A, em que há esta 

indicação. 

 
Ex.: 4 – Mignone, F. Maroca, FONTE A, 3º fgt., c.31 e c.33: Presença de ligaduras sobre as síncopes.  

 
Ex.: 5 – Mignone, F. Maroca, FONTE B, 3º fgt., c.31 e c. 33: Ausência de sinal de ligadura sobre as 

síncopes. 

 
Ex.: 6 – Mignone, F. Maroca, PE, 3º fgt., c.31 e c.33: Presença de ligaduras sobre as síncopes.  

COMENTÁRIO: No trecho acima, optamos por manter o sinal de ligadura 

contido na FONTE A, considerando que, mais uma vez, houve um equívoco ao 

transcrever-se o texto musical, da FONTE A para a B. Apesar da articulação grafada 

como tenuto, decidimos manter a linha melódica com a ligadura, com o intuito de criar 

uma uniformização das articulações com as demais vozes, pois todas executam a frase 

como consta na FONTE A.  

2.1.1.2 - Erros de notação 

Na FONTE A, a armadura de clave encontra-se rasurada, causando dúvidas quanto ao 

tom e desconforto no fluxo da leitura. 
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Ex.: 7 – Mignone, F. Maroca, FONTE A; 1º, 2º, 3º e 4º fagotes: Rasuras na armadura de clave I mov.  

 
Ex.: 8 – Mignone, F. Maroca, FONTE B, 1º fgt.: Armadura de clave rasurada. 

 
Ex.: 9 – Mignoe, F. Maroca, FONTE A, 2º fgt.: Armadura de clave sem rasura.  
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Ex.: 10 – Mignone, F. Maroca, Armadura de clave correta original.  

 
Ex.: 11- Mignone, F. Maroca, PE: Armadura de clave corrigida.  

COMENTÁRIO: Em nossa PE corrigimos a armadura de clave.  

Acreditamos que uma partitura livre de borrões possibilita aos intérpretes uma leitura de 

maior qualidade. Esta rasura gerou dúvidas quanto ao número de acidentes do 

movimento. Mesmo a FONTE D nos mostrando que o número de acidentes era 3, 

optamos por grafar 4 sustenidos, pois o tom do movimento é Dó sustenido menor. 

Na figura abaixo, um compasso antes da indicação de andamento, 

Andantino, as FONTES A e B diferem uma da outra em relação à figura rítmica. Na 

FONTE A, está grafada uma figura de colcheia e, na FONTE B, registra-se uma 

semínima pontuada. 
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Ex.: 12 – Mignone, F. Maroca, FONTE A, 3º fgt., c.8: Figura rítmica em colcheia.  

 
Ex.: 13 – Mignone, F. Maroca, FONTE B, 3º fgt., c.8: Figura rítmica em semínima pontuada. 

 
Ex.: 14 – Mignone, F. Maroca, PE, 3º fgt., c.8: Figura rítmica em colcheia.  

COMENTÁRIO: Para uniformizar a grafia deste trecho, decidimos 

modificar a notação da FONTE B, igualando-a com a FONTE A e demais vozes, 

considerando-se a presença de uma fermata na última nota, torna-se desnecessário uma 

figura de valor maior. 

Assim como as marcas de fitas adesivas, insetos e manchas, a utilização 

demasiada de símbolos musicais também provoca poluição no texto musical. É o que 

podemos perceber no exemplo abaixo. Há uma indicação de dinâmica em duplicidade.   

 
Ex.: 15 – Mignone, F. Maroca, FONTE B, 2º fgt., c.16: Sinal de dinâmica em duplicidade.  
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Ex.: 16 – Mignone, F. Maroca, PE, 2º fgt., c.16: Sinal de dinâmica - mf. 

COMENTÁRIO: A escolha por grafar um único sinal de dinâmica é óbvia: 

tornar a partitura mais limpa. Ainda assim, a dinâmica no manuscrito é f. Em nossa 

proposta de edição optamos por grafar mf, para um melhor equilíbrio com a voz 

principal. 

No trecho seguinte, podemos observar que, na FONTE A, a nota circulada 

de vermelho é Lá, enquanto na FONTE B a nota é Sol. 

 
Ex.: 17–Mignone, F. Maroca, FONTE A, 1º fgt., c.17: Nota Lá.  

 
Ex.: 18 – Mignone, F. Maroca, FONTE B, 1º fgt., c.17: Nota Sol.  

 
Ex.: 19 – Mignone, F. Moroca, FONTE D: Nota Lá. 



66 

 

 

 

 
Ex.: 20 – Mignone, F. Maroca, PE, 1º fgt., c.17: Nota Lá.  

COMENTÁRIO: Para a edição utilizamos como referência a FONTE C e D, 

na qual percebemos que o correto é a nota Lá. 

A próxima figura ilustra a mudança de claves (de Fá para Dó) na FONTE 

A, na parte do segundo fagote. Entretanto, na FONTE B não existe a indicação de 

mudança, o que modificaria a tessitura melódica do trecho. 

 
Ex.: 21 – Mignone, F. Maroca, FONTE A, 2º fgt., c.31: Clave de Dó.  

 
Ex.: 22 – Mignone, F. Maroca, FONTE B, 2º fgt., c.31-34: Clave de Fá, equivocada. 

 
Ex.: 23 - Mignone, F. Maroca, FONTE D mesma linha melódica da FONTE A. 
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Ex.: 24 – Mignone, F. Maroca, PE, 2º fgt., c.31: Clave de Dó.  

COMENTÁRIO: Neste trecho concluímos, por meio de análise da gravação, 

e da FONTE D, que correto é o grafado na FONTE A. É possível conjecturar que, no 

momento de transcrever as partes da partitura, para as partes avulsas, o compositor 

esqueceu-se de trocar a clave de Fá para a clave de Dó. 

Na seção a seguir, na FONTE A, não se nota incongruência alguma quanto à 

quantidade de compassos. Já FONTE B, nos últimos quatro compassos do movimento, 

observamos a inserção de um compasso a mais. Como podemos perceber no exemplo 

26, há uma correção feita a lápis pelo professor Noel Devos
9
 nessa FONTE.  

 
Ex.: 25 – Mignone, F. Maroca, FONTE A, 1º fgt., c.33: Partitura sem divergência quanto à quantidade de 

compassos.  

 
Ex.: 26 – Mignone, F. Maroca, FONTE B, 1º fgt. c.33:  Parte com um compasso excedente.  

                                                 

9
 Essa afirmativa baseia-se nos relatos do Professor Aloysio Fagerlande, integrante do Quarteto Ayrton 

Barbosa à época dos primeiros ensaios dessa obra. 
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Ex.: 27 – Mignone, F. Maroca, PE, 1º fgt. c.33: Parte corrigida quanto ao número correto de compassos. 

COMENTÁRIO: Nessa seção, cortamos o compasso excedente presente na 

FONTE B e editamos o trecho, conforme a FONTE A. 

 No trecho a seguir, existe uma appoggiatura na parte do quarto fagote na 

FONTE A, que não aparece na FONTE B. 

 
Ex.: 28 – Mignone, F. Maroca, FONTE A, 4º fgt., c.29-33: Partitura com appoggiatura .  

 
Ex.: 29 – Mignone, F. Maroca, FONTE B, 4º fgt., c.29-33: Parte sem appoggiatura.  

 
Ex.: 30 – Mignone, F. Maroca, FONTE D: Parte sem appoggiatura.  
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Ex.: 31 – Mignone, F. Maroca, PE, 4º fgt., c.29- 33: Parte sem appoggiatura.  

COMENTÁRIO: Nos c.29-33, na FONTE A, vê-se uma appoggiatura. 

Contudo, optamos por não grafá-la em nossa proposta de edição. Do ponto de vista 

interpretativo, pode-se dizer que ela inibe a fluência do fraseado. Além disso, as 

FONTES C e D revelam que o trecho deve ser executado sem a appoggiatura, ficando 

em concordância com as demais vozes. 

2.1.1.3 - Dinâmica 

Na figura que segue, a dinâmica se diferencia entre as FONTES A e B. Na 

FONTE A, está expresso um sinal de diminuendo, acrescido de um pp; na FONTE B, 

essa indicação não aparece. Nota-se que o compositor a enuncia em todas as vozes. No 

primeiro fagote a indicação de dinâmica aparece fora do local correto. Já na FONTE B, 

ela permanece também em todas as vozes, e no caso do primeiro fagote, o compositor 

grafa pp, contido na FONTE A. 

 
Ex.: 32 – Mignone, F. Maroca, FONTE A, 1º fgt., c. 36: Dinâmica pp. 

 

 
Ex.: 33 – Mignone, F. Maroca, FONTE B, 1º fgt., c. 36: Dinâmica em pp. 
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Ex.: 34 – Mignone, F. Maroca, FONTE D: Dinâmica mp. 

 
Ex.: 35 – Mignone, F. Maroca, PE, 1º fgt., c. 36: Dinâmica modificada de pp para mf e mp 

COMENTÁRIO: Neste trecho, modificamos a dinâmica, uma vez que a 

nota fundamental do acorde encontra- se na voz do primeiro fagote. No trecho citado, a 

dinâmica original é um piano indo para um pianíssimo. Grafamos portanto, um mezzo 

forte indo para um mezzo piano. Nos compassos anteriores, o primeiro fagote executa 

uma linha melódica no registro agudo. Subitamente, há uma transição para o registro 

grave do instrumento (Dó sustenido 1), com a dinâmica piano. Tecnicamente, este é um 

procedimento que exige boa técnica no instrumentista, pois a mudança de uma tessitura 

extrema aguda para outra, grave, gera certo desconforto. O intérprete tendo uma 

dinâmica mais confortável auxilia na execução do trecho e corrobora na questão 

idiomática do instrumento. Essa mudança de dinâmica também valoriza a tônica (Dó 

sustenido) e a tessitura proposta por Mignone. Mesmo alterando a dinâmica do trecho, 

mantivemos o diminuendo proposto pelo compositor. Assim, o trecho ficou com a 

mesma indicação de dinâmica em todas as vozes, e, no caso do primeiro fagote, ela 

acontece de mf  para mp. Interessante notar que, na FONTE D, fica expresso o mp no 

Dó sustenido e o decrescendo para pp. Essa observação também nos confirmou a 

importância dessa nota no acorde ter uma dinâmica com mais destaque, respaldando a 

alteração proposta. 
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2.1.2 MAXIXANDO – II MOVIMENTO 

2.1.2.1 - Articulação 

No segundo movimento, Maxixando, a articulação do motivo principal 

aparece sempre em stacatto, nas FONTES A e B. 

 
Ex.: 36– Mignone, F. Maxixando, FONTE A: Articulação voz principal. 
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Ex.: 37 – Mignone, F. Maxixando, PE, 1º. 2º, 3º e 4º fgts, respectivamente: articulação proposta para o 

tema do segundo movimento.  

COMENTÁRIO: A proposta de alteração da articulação original foi baseada 

em procedimentos similares presentes na música popular. Os deslocamentos rítmicos 

sugeridos estão presentes tanto no maxixe como no choro. O mesmo foi adotado em 

todas as vozes, proporcionando uma articulação mais leve para o fagote.  

Ainda com relação à articulação, a ilustração abaixo evidencia como uma 

falha na notação pode deixar impreciso o texto musical. 

 
Ex.: 38- Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 4º fgt., c. 51: Falta da articulação – ligadura.  

 
Ex.: 39 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 4º fgt., c. 51: Articulação marcada a lápis. 
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Ex.: 40 – Mignone, F. Maxixando, PE, 4º fgt., c. 51: Articulação – ligadura  

COMENTÁRIO: Embora as FONTES A e B não possuam a ligadura como 

articulação, optamos por colocá-las, para obter uma maior coerência com as demais 

vozes. Podemos observar que foi escrita uma ligadura, a lápis, na FONTE B. 

Outro aspecto importante neste movimento é a respiração. O idiomatismo de 

um instrumento de sopro pressupõe a existência de pontos de respiração fisiológica. Isto 

pode ser observado no exemplo abaixo, em que o primeiro fagote vem executando a 

linha principal, sem pausa. 

 
Ex.: 41 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 1º fgt., c.69 – 77: Linha melódica sem respiração.  
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Ex.: 42 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 1º fgt., c. 69–77: Linha melódica sem pausa.  

 
Ex.: 43 – Mignone, F. Maxixando, PE, 1º fgt., c. 72:  Linha melódica com pausa para respiração.  

COMENTÁRIO: A respiração é uma questão fundamental para a boa 

performance do instrumentista de sopro. A parte do primeiro fagote, no segundo tempo 

do compasso 72, nas FONTES A e B, não deixa espaço para uma respiração adequada. 

Em nossa PE, adotamos uma pausa de semínima para resolver esse problema. O fato de 

as demais vozes se apresentarem em uníssono contribuiu para a nossa decisão. 

A articulação adequada também leva a uma boa execução. No exemplo 

abaixo, apresentamos a articulação proposta pelo compositor, nos compassos 83/84, na 

FONTE B, na parte do primeiro fagote. 

 
Ex.: 44 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 1º fgt., c.83-84 : Ligadura nas semicolcheias.  
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Ex.: 45 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 1º fgt., c.83-84: Articulação da voz principal.  

 
Ex.: 46 – Mignone, F. Maxixando, PE, 1º fgt., c.83-84: Articulação proposta para a voz principal.  

COMENTÁRIO: Nesta sessão, a FONTE A e B indicam uma articulação 

com ligadura de expressão, unindo dois compassos. Levando-se em conta a questão 

idiomática do fagote, optamos por modificar a ligadura, dividindo-a em 03 grupos, 

utilizando o conceito de note grouping, proposto por McGill (2007, p.29). 

A mudança de uma articulação para outra se justifica quando facilita a 

execução de determinado trecho, sem comprometer a música e os aspectos que a 

compõem. Abaixo, a FONTE B ilustra como a articulação pode interferir no resultado 

final. 

 
Ex.: 47 – Mignone. F, Maxixando, FONTE B, 1º fgt., c. 34-35: Articulação original.  

 
Ex.: 48 – Mignone, F. Maxixando, P.E., 1º fgt., c. 34-35: Articulação proposta para o trecho.  

COMENTÁRIO: Optamos por mudar a articulação para chegar mais 

próximo às práticas de performance da música popular, maxixe. 
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 A seguir, a divergência entre as FONTES A e B encontra-se na ligadura 

entre as notas Dó. Na FONTE B, não há essa ligadura. Observando o trecho nesta 

mesma FONTE, percebe-se uma correção a lápis. 

 
Ex.: 49 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 2º fgt., c.25-26: Ligadura entre as notas Dó.  

 
Ex.: 50 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 2º fgt., c.25-26 : Falta a ligadura entre as 

notas, correção a lápis.  

 
Ex.: 51 – Mignone, F. Maxixando, FONTE D: Ligadura entre as notas Dó.  

 
Ex.: 52 – Mignone, F. Maxixando, PE 2º fgt., c.27-28:  Ligadura nas notas Dó.  
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COMENTÁRIO: A partir da observação das FONTES A e D, optamos pela 

ligadura como forma de articulação, o que acentua também o movimento das síncopes, 

estruturas rítmicas características deste movimento.  

Na ilustração seguinte, percebemos ao analisar a gravação, que a articulação 

do trecho encontra-se divergente com o proposto pelo compositor, na linha do primeiro 

fagote. 

 
Ex.: 53 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 1º fgt., c. 34: Articulação – ligadura. 

 
Ex.: 54 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 1º fgt., c. 34: Articulação – ligadura.  

 
Ex.: 55 – Mignone, F. Maxixando, P.E., 1º fgt., c. 34 : Articulação – ligadura. 

COMENTÁRIO: Nesta seção, na FONTE C, foi alterada a articulação, 

sendo executado o trecho inteiro em stacatto. A articulação proposta por Mignone é 

uma ligadura da primeira semicolcheia para a segunda semicolcheia, nos tempos fortes. 

Intervimos editorialmente, alterando também esta articulação, propondo uma ligadura 

da segunda semicolcheia para a terceira semicolcheia. Tal deslocamento da ligadura, 

característico do maxixe, já foi justificado anteriormente em situação análoga. 

No segundo tempo dos compassos seguintes, a FONTE A indica um tenuto 

para as quiálteras, enquanto na FONTE B possui acentos. 
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Ex.: 56 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 1º fgt., c.48: Marcação da articulação tenuto nas quiálteras.  

 
Ex.: 57 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 1º fgt., c.48: Marcação de acentos nas quiálteras. 

 
Ex.: 58 – Mignone, F. Maxixando, PE 1º fgt., c. 48: Marcação de acentos nas quiálteras. 

COMENTÁRIO: Na PE, optamos por acentos, em similaridade com a 

FONTE B. O movimento transcorre com muita energia, com todas as partes 

apresentando dinâmica em forte, e os acentos enfatizam essa intenção musical.  

2.1.2.2. Dinâmica 

Na FONTE B, na parte do terceiro fagote, há uma indicação de dinâmica 

forte, e na FONTE A não se faz menção de dinâmica. 
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Ex.: 59-Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 3º fgt., c.15: Sem indicação de dinâmica.  

 
Ex.: 60 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 3º fgt., c.15: Dinâmica forte.  

 
Ex.: 61 – Mignone, F. Maxixando, PE, 3º fgt., c.15: Dinâmica forte  

COMENTÁRIO: Em nossa PE, mantivemos a dinâmica precedente, pois a 

mesma encontra-se grafada anteriormente.  

Na seção abaixo o ritmo difere, entre as FONTES A e B. Na FONTE B, a 

figura rítmica é uma semicolcheia acompanhada por um sforzato; na FONTE A, a 

figura rítmica é uma colcheia sem indicação de dinâmica. 
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Ex.: 62 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 4º fgt., c.76: Figura rítmica em colcheia sem indicação de 

dinâmica  

 
Ex.: 63 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 4º fgt., c.76: Figura rítmica em semicolcheia com 

indicação de dinâmica.  

 
Ex.: 64 – Mignone, F. Maxixando, FONTE D: Figura rítmica em colcheia com indicação de dinâmica ff.  

 
Ex.: 65 –Mignone, F. Maxixando, PE, 4º fgt., c.76: Figura rítmica em semicolcheia com indicação de 

dinâmica. 

COMENTÁRIO: Neste caso, em nossa PE, conservamos a indicação da 

FONTE B - sf e a figura em semicolcheia- pelo fato de ser o fim do movimento e por se 

tratar de um andamento rápido. 

2.1.2.3. Erros de notação 

Na FONTE A, na letra B de ensaio, a nota Ré está grafada com um sinal de 

bemol rasurado. Esta mesma nota, na FONTE B, não apresenta nenhuma alteração. 
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Ex.: 66 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 1º fgt., c.17:  Nota Ré com bemol rasuarada. 

 
Ex.: 67 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 1º fgt., c.17:Nota Ré sem bemol.  

 
Ex.: 68 – Mignone, F. Maxixando, FONTE D: Nota Ré com bemol.  

 
Ex.: 69 – Mignone, F. Maxixando, PE, 1º fgt.,  c.17: Nota Ré com bemol. 

COMENTÁRIO: A edição acima se situa como um dos casos que 

contrariam as escolhas interpretativas presentes na FONTE C. Tanto nas FONTES B 

quanto C, a nota Ré encontra-se sem alteração (bemol). Na FONTE A, a mesma nota foi 

posteriormente modificada, com a adição de um bemol. Portanto, mantivemos o 

acidente, uma vez que o acorde decorrente deste trecho caracteriza-se como de 

dominante. Desta forma, a nota Ré bemol é importante para sua composição, pois, sem 

esta nota, o acorde seria de sétima maior, e não de sétima menor que é a nota 

característica desse tipo de acorde. No mesmo trecho, sugerimos a diminuição do 
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andamento, em virtude de uma indicação de caráter “cantando”, feita pelo próprio 

compositor, propondo uma execução mais tranquila que o do tema inicial.  

No trecho a seguir, na FONTE A, na linha do segundo fagote, está grafada 

uma semicolcheia, enquanto na FONTE B a figura rítmica é uma colcheia. 

 
Ex.: 70 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 2º fgt.,  c.17: Semicolcheia.  

 
Ex.: 71 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 2º fgt.,  c.17: Colcheia. 

 
Ex.: 72 – Mignone, F. Maxixando, PE, 2º fgt.,  c.17: Semicolcheia.  

COMENTÁRIO: Na edição proposta, optamos por manter a figura rítmica 

de semicolcheia, em concordância com a FONTE A e as demais vozes. 

No trecho abaixo, a appoggiatura na FONTE A não possui um bemol na 

nota Ré. Já na FONTE B o bemol aparece, mas feito à caneta, posteriormente, portanto, 

à transcrição. 
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Ex.: 73 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 1º fgt., c. 24: Appoggiatura sem acidente.  

 
Ex.: 74 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 1º fgt., 24: Appoggiatura com acidente bemol. 

 
Ex.: 75 – Mignone, F. Maxixando, FONTE D: Appoggiatura com acidente bemol. 

 
Ex.: 76 – Mignone, F. Maxixando PE, 1º fgt.,  c. 24: Appoggiatura com acidente bemol.  

COMENTÁRIO: Na PE mantivemos a nota da appoggiatura bemol, 

seguindo o critério utilizado anteriormente. Tomamos como referência a questão 

harmônica, contida na FONTE D, pois, embora seja uma passagem rápida, a nota Ré 

bemol caracteriza a sétima menor do acorde, tendo a função de dominante. 

As divergências que encontramos entre as fontes manuscritas, sobretudo 

durante os ensaios, não nos deixam margem a duvidas quanto à necessidade de uma 

edição. Abaixo demonstramos um exemplo destas divergências. A nota Ré bemol na 

FONTE A não possui ponto, já na FONTE B a mesma nota encontra-se pontuada. 
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Ex.: 77 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 2º fgt., c. 24: Nota sem ponto.  

 
Ex.: 78 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 2º fgt., c. 24: Nota pontuada.  

 
Ex.: 79 – Mignone, F. Maxixando, PE, 2º fgt., c. 24: Nota RÉ bemol sem ponto.  

COMENTÁRIO: Na edição deste trecho, eliminamos o ponto da nota, pois 

a voz do terceiro fagote completa a linha melódica do segundo. 

Outras situações que podem gerar dúvidas na interpretação são marcas e 

manchas encontradas nos manuscritos. Na figura que se segue, à primeira vista, não se 

sabe ao certo se a marcação é um sinal de dinâmica, um borrão de caneta ou uma 

mancha qualquer. O exemplo abaixo ilustra como tais problemas podem suscitar 

dúvidas. 
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Ex.: 80 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 2º Fgt., c. 35: Sem mancha.  

 
Ex.: 81 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 2º Fgt.,  c. 35: Mancha duvidosa.  

 
Ex.: 82 – Mignone, F. Maxixando, FONTE D: Nota Ré bemol.  

 
Ex.: 83 – Mignone, F. Maxixando, PE, 2º fgt., c. 35: Nota Ré bemol.  

COMENTÁRIO: Este trecho mostra uma notação imprecisa, que pode gerar 

dúvidas de interpretação. Esta mancha, num primeiro momento, parece ser de dinâmica, 

mas na verdade, após análise detalhada, vê-se que se trata de um sinal de interrogação. 

Este sinal de dúvida foi feito a lápis, e deve-se à nota Ré, que no trecho não se encontra 

acidentada, na FONTE B. Concluímos, porém, com a ajuda das FONTES C e D, que a 

nota correta do trecho é um Ré bemol. 
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Na seção abaixo, a FONTE A apresenta a nota Dó natural, enquanto a 

FONTE B indica ser o Ré bemol a nota do trecho. 

 
Ex.: 84 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 1º fgt., c. 34: Nota Dó. 

 
Ex.: 85 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 1º fgt., c. 34: Nota Ré bemol feita a caneta.  

 
Ex.: 86 – Mignone, F. Maxixando, PE, 1º fgt., c. 34: Nota Ré bemol.  

COMENTÁRIO: Neste trecho, a escuta da FONTE C orientou-nos com que 

mantivéssemos a nota Ré bemol. 

Na ilustração seguinte, na FONTE A, a nota Ré está mais uma vez com a 

marcação de bemol, sendo que, na FONTE B, não. 

 
Ex.: 87 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 1º fgt., c. 41:  Nota Ré sem acidente.  
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Ex.: 88 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 1º fgt., c. 41: Nota Ré com acidente – bemol.  

 
Ex.: 89 – Mignone, F. Maxixando, FONTE D: Nota Ré com acidente – bemol.  

 
Ex.: 90 – Mignone, F. Maxixando, PE, 1º fgt., c. 41: Nota Ré com acidente – bemol.  

COMENTÁRIO: Na edição acima permanecemos com a indicação do 

acidente bemol na nota Ré, concordando com as FONTES C e D, e levando em 

consideração o fato de caracterizar um acorde de dominante, já visto anteriormente. 

Os erros ao transcrever a linha melódica, de uma fonte para outra, podem 

gerar algum tipo de problema, pois a carga de trabalho do copista e/ou compositor é 

alta. Nesse caso, redobrar a atenção é imprescindível. Equívocos, muito comuns, como 

falta de compassos, compassos em excesso, notas acidentadas incorretamente 

acontecem por vários motivos, cujas causas são difíceis de determinar. O cansaço, por 

exemplo, pode ser um dos fatores que contribuem para essa problemática. O trecho 

abaixo ilustra a situação mencionada. 
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Ex.: 91 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 2º fgt., c.42-49: Compasso faltante. 

 
Ex.: 92 –Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 2º fgt., c.42-49: Falta de um compasso.  

 

 
Ex.: 93 –Mignone, F. Maxixando, PE, 2º fgt., c.43: Compasso faltante.  

COMENTÁRIO: Na FONTE B, notamos a falta de um compasso entre as 

letras de ensaio E e F. Quando comparado à FONTE A, percebemos que o compasso 

faltante corresponde exatamente a um compasso depois da letra de ensaio E. Em nossa 

edição foi feita a correção. 

No trecho abaixo, a nota grifada em vermelho mostra mais um equívoco. Na 

FONTE A, a nota referida é Mi, enquanto, na FONTE B, trata-se de um Ré. 
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Ex.: 94 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 2º fgt., c.48: Nota divergente – Nota Mi.  

 
Ex.: 95 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 2º fgt., c.48: Nota divergente – Nota Ré.  

 
Ex.: 96 – Mignone, F. Maxixando, FONTE D: Nota Mi.  

 
Ex.: 97 – Mignone, F. Maxixando, PE, 2º fgt.,  c.48: Nota Mi. 

COMENTÁRIO: Na PE optamos pela nota Mi, em concordância com as 

FONTES A e D, e por se tratar de uma dissonância de passagem. 

No trecho abaixo, podemos perceber que as FONTES A e B, se divergem 

um compasso antes da letra de ensaio G, na voz do segundo fagote. Na FONTE A, a 

nota grafada é um Mi bemol e, na FONTE B, vê-se um Ré sustenido. 
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Ex.: 98 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 2º fgt., c. 57: Nota Mi bemol.  

 
Ex.: 99 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 2º fgt., c. 57: Nota Ré sustenido. 

 
Ex.: 100 –Mignone, F. Maxixando, FONTE D: Nota Mi bemol.  

 
Ex.: 101 – Mignone, F. Maxixando, PE, 2º fgt., c. 57: Nota Mi bemol.  

COMENTÁRIO: Ao observarmos a FONTE D, chegamos à conclusão de 

que a nota correta a ser grafada é Mi bemol, devido à questão harmônica, e pela 

composição do acorde.  

Na seção seguinte, podemos observar que há divergência de notas entre as 

FONTES A e B. No quadro abaixo destacamos as notas em divergência. 
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Comparação entre a FONTE A (F.A) e FONTE B (F.B) 

F.A Ré Fá Mi Dó Si  Sol# Dó Si Fá# Láb Sol Mi Ré Fá Mi Dó 

F.B Ré Fá Mi Dó Si  Lá Dó Si Fá# Lá Sol Mi Ré Fá Mi Dó 

 
Ex.: 102 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 2º fgt., c. 67- 68: Notas divergentes – Sol # e Lá.  

 
Ex.: 103 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 2º fgt., c. 67- 68: Notas divergentes – Lá e Lá.  

 
Ex.: 104 – Mignone, F. Maxixando, FONTE D: Notas corretas – Lá e Láb.  

 
Ex.: 105 – Mignone, F. Maxixando, PE, 2º fgt., c.67-68: Notas corrigidas – Lá e Láb.  
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COMENTÁRIO: No trecho supracitado comparamos as FONTES A, B, C e 

D, chegando à conclusão de que os três primeiros referenciais – FONTES A, B e C – 

não coincidem com o último, a FONTE D. Outra razão de chegarmos a essa conclusão 

deve-se ao fato de a frase deste trecho começar no primeiro fagote, na indicação de 

andamento Assai Mosso. Percebemos que a linha melódica é conduzida para o segundo 

fagote, da mesma forma que foi estruturada na voz do no primeiro fagote, ou seja, existe 

uma repetição das mesmas notas enunciadas no primeiro fagote. A FONTE D foi 

importante para a avaliação deste trecho, por ter sido composta primeiramente. Portanto, 

registramos as notas equivalentes da FONTE D. 

A forma como se grafa um tipo de ornamentação é importante para não 

gerar dúvidas no texto musical. Decifrar as notas corretas das ornamentações torna-se 

uma tarefa difícil. Dessa forma, o trabalho do editor intensifica-se consideravelmente. O 

trecho abaixo ilustra este problema. A FONTE A apresenta a nota Mi bequadro na 

appoggiatura, enquanto, na FONTE B, a mesma appoggiatura é indicada com a nota 

Fá sustenido. 

 
Ex.: 106 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 3º fgt., c.54: Nota Mi bequadro na appoggiatura.  

 
Ex.: 107 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 3º fgt., c. 54: Nota Fá# na appoggiatura.  

 
Ex.: 108 – Mignone, F. Maxixando, PE, 3º fgt., c. 54: Nota Fá sustenido na appoggiatura.  
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COMENTÁRIO: Na edição deste trecho nos guiamos pela FONTE C. Desta 

forma, a nota correta da appoggiatura é o Fá sustenido, pois a relação intervalar, da 

appoggiatura e a nota seguinte da passagem, é de meio tom e não de uma terça menor.  

Enganos por parte do compositor ou do copista podem comprometer o texto 

musical. Na seção abaixo, o ritmo difere entre as FONTES A e B: na FONTE A, a 

figura de valor é uma colcheia, e, na FONTE B, é uma semicolcheia. 

 
Ex.: 109 – Mignone, F. Maxixando, FONTE A, 4º fgt., c. 76:  Figura rítmica – colcheia.  

 
Ex.: 110 – Mignone, F. Maxixando, FONTE B, 4º fgt., c. 76: Figura rítmica – semicolcheia.  

 
Ex.: 111- Mignone, F. Maxixando, FONTE D c. 76: Figura rítmica – colcheia. 

 
Ex.: 112 – Mignone, F. Maxixando, PE, 4º fgt., - c. 76: Figura rítmica – semicolcheia.  

COMENTÁRIO: Na edição proposta, grafamos a figura rítmica em 

semicolcheia. Esta escolha se deu pelo fato de o andamento ser rápido e por apresentar 

uma indicação de accellerando ao final do movimento. 
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2.1.3 NAZARETH – III MOVIMENTO 

2.1.3.1 Articulação 

No trecho seguinte a articulação difere, entre as FONTES A e B.  

 
Ex.: 113 – Mignone, F. Nazareth, FONTE A, 4º fgt., c. 10-12:  Falta a articulação – ligadura.  

 
Ex.: 114 – Mignone, F. Nazareth, FONTE B, 4º fgt., c. 10-12:  Articulação – ligadura.  

 
Ex.: 115 – Mignone, F. Nazareth, PE, 4º fgt., c. 10-12: Articulação – ligadura. 

COMENTÁRIO: Em nossa proposta de edição, optamos por grafar a 

articulação por compasso. Desta maneira, neste trecho, não há risco de falhar a nota Lá, 

nem de sair uma falsa nota entre Mi bemol e Lá. Com a articulação proposta, o 

instrumentista pode frasear melhor e preparar para atacar a nota seguinte. 

Na próxima ilustração, a articulação encontra-se diferente entre as FONTES 

A e B, na voz do terceiro fagote. A articulação do quarto fagote, embora esteja igual 

entre as FONTES A e B, diverge da voz do terceiro fagote.  
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Ex.: 116 – Mignone, F. Nazareth, FONTE A, 3ºfgt. c. 26: Stacatto  e c.27: sem stacatto; 4º fgt., c. 26 e 

27: sem articulação. 

 
Ex.: 117 – Mignone, F. Nazareth, FONTE B, 3ºfgt., c. 26 e 27: articulação Stacatto.  

 
Ex.: 118 – Mignone, F. Nazareth, FONTE B, 4º fgt., c. 26 e 27: sem Articulação.  

 
Ex.: 119 – Mignone, F. Nazareth, PE, 3º e 4º fgt., c. 26 e 27: articulação Stacatto.  

COMENTÁRIO: Embora não haja uma concordância entre as FONTES A e 

B, respectivamente, nesta proposta de edição optamos pela coerência, com relação à 

articulação entre as vozes - 3º e 4º fagotes.  
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2.1.3.2 Dinâmica 

Muitos compositores deixam os intérpretes livres para tomarem decisões 

próprias, ao interpretarem os textos, não grafando alguns parâmetros como, por 

exemplo, a dinâmica. No entanto, quando as fontes diferem entre si, entendemos ter 

havido algum equívoco por parte de quem fez a cópia de uma fonte para a outra. No 

trecho abaixo, podemos observar a divergência quanto à dinâmica entre as FONTES A e 

B. Neste caso, a FONTE A encontra-se sem marcação de dinâmica, enquanto a FONTE 

B possui a indicação de piano. 

 
Ex.: 120 – Mignone, F. Nazareth, FONTE, 3º fgt.,  c.13:  Falta a dinâmica.  

 
Ex.: 121 – Mignone, F. Nazareth, FONTE B, 3º fgt. , c.13: Dinâmica em  piano.  

 
Ex.: 122 – Mignone, F. Nazareth, PE, 3º fgt. , c.13: Dinâmica em piano.  

COMENTÁRIO: Optamos por adotar a dinâmica em piano neste trecho, 

pois a linha melódica do primeiro fagote precisa sobressair, enquanto as demais vozes 

acompanham em segundo plano. 

Na seção seguinte, a dinâmica do 4º fagote é piano. Entretanto, neste 

momento a linha melódica do mesmo é a solista do trecho, devendo ficar em evidência.  
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Ex.: 123 – Mignone, F. Nazareth, FONTE A, 4º fgt.,  c. 37 – 43:  Dinâmica piano.  

 
Ex.: 124 – Mignone, F. Nazareth, PE, 4º fgt., c. 37 – 43: Dinâmica piano.  

COMENTÁRIO: Neste trecho optamos por grafar a dinâmica mp para o 

quarto fagote, tendo em vista a importância da linha melódica do trecho 

Na passagem a seguir, a FONTE A não possui a indicação de crescendo, 

que aparece na FONTE B. 

 
Ex.: 125 – Mignone, F. Nazareth, FONTE A, 3º fgt.,  c.53: Sem indicação de crescendo.  

 
Ex.: 126 – Mignone, F. Nazareth, FONTE B, 3º fgt., c.53: Com indicação de crescendo.  
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Ex.: 127 – Mignone, F. Nazareth, P.E., 3º fgt., c.53: Com indicação de crescendo.  

COMENTÁRIO: Aqui, guiados pela FONTE B, escolhemos o crescendo 

para a edição proposta. Outra razão, para essa escolha, é por ser um fim de frase, com 

um movimento de semicolcheias em quiálteras de cinco, nas vozes do primeiro e 

segundo fagotes, com a indicação de Fortíssimo. Esta dinâmica leva a um crescendo e 

ao término do movimento, de forma brusca e com um sf. Desta forma prevalece a 

indicação de crescendo contido na FONTE B. 

2.1.3.3 Erros de Notação  

Na ilustração abaixo, há um equívoco na armadura de clave. 

 
Ex.: 128 – Mignone, F. Nazareth, FONTE B: Armadura de clave equivocada.  

 
Ex.: 129 – Mignone, F. Nazareth, FONTE D: Armadura de clave.  
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Ex.: 130 – Mignone, F. Nazareth, P.E.: Parte editada com a armadura de clave correta.  

COMENTÁRIO: Na edição proposta corrigimos este erro, baseando-nos na 

FONTE D.  

Nos manuscritos, notas equivocadas também geram dúvidas quanto ao que o 

compositor desejava de fato expressar. No trecho abaixo, a FONTE A apresenta notas 

divergentes da FONTE B. 

 
Ex.: 131 – Mignone, F. Nazareth, FONTE A, 1º fgt., c. 15: Notas Sol e Lá 

 
Ex.: 132 – Mignone, F. Nazareth, FONTE B, 1º fgt., c. 15: Notas Lá e Dó.  
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Ex.: 133 – Mignone, F. Nazareth, FONTE D: Notas Sol e Lá.  

 
Ex.: 134 – Mignone, F. Nazareth, PE, 1º fgt., c. 15: Notas Sol e Lá.  

COMENTÁRIO: Na edição acima, nosso guia para a escolha das notas foi a 

FONTE D, que corresponde à criação original do compositor, indicada na FONTE A. 

Portanto, a sequência das notas fica: Mi, Fá, Fá#, Sol, Lá Dó, Si, Sol, Lá, Sol, Fá e não 

Mi, Fá, Fá#, Sol, Lá Dó, Si, Lá, Dó, Sol, Fá. 

Na figura 135 a imprecisão da notação do sinal de dinâmica pode gerar 

dúvidas. Neste caso específico, o sinal de decrescendo encontra-se no meio da barra de 

compasso da FONTE B.  

 
Ex.: 135 – Mignone, F. Nazareth, FONTE B, 2º Fgt., c.3-4: Sinal de dinâmica posicionado no meio do 

pentagrama.  
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Ex.: 136 – Mignone, F. Nazareth, PE, 2º Fgt.,  c.3-4: Sinal de dinâmica posicionado no lugar correto.  

COMENTÁRIO: Em nossa proposta de edição, a dinâmica decrescendo foi 

grafada no local exato evitando dúvidas na interpretação.  

Outro problema são as correções posteriores, fora do local exato destas. Na 

imagem que se segue, percebemos, por exemplo, que há uma sobreposição de claves - 

Fá e Dó. Neste exemplo encontramos uma correção fora da pauta. 

 
Ex.: 137 – Mignone, F. Nazareth, FONTE B, 3º Fgt., c.40: Clave de Dó posicionada fora do pentagrama.  

 
Ex.: 138 – Mignone, F. Nazareth, PE, 3º Fgt., c.40: Clave de Fá.  

COMENTÁRIO: Neste trecho, ao compararmos a FONTE B com a FONTE 

A, constatamos que a clave correta é a de Dó. A linha melódica também leva a esta 

conclusão. Entretanto, pela tessitura da região em que a voz está grafada, optamos por 

transpor a linha melódica para a clave de Fá. 

Na seção a seguir, na voz do quarto fagote, um compasso antes da letra de 

ensaio B, a primeira nota do grupo de semicolcheias da FONTE A é a nota Si, enquanto 

na FONTE B é a nota Lá. 
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Ex.: 139 – Mignone, F. Nazareth, FONTE A, 4º fgt., c.20: Nota Si.  

 
Ex.: 140 – Mignone, F. Nazareth, FONTE B, 4º fgt., c.20: Nota Lá.  

 
Ex.: 141 – Mignone, F. Nazareth, FONTE D: Nota Si. 

 
Ex.: 142 – Mignone, F. Nazareth, PE, 4º fgt., c.20: Nota Si.  

COMENTÁRIO: Em nossa proposta de edição, optamos pela nota Si, 

seguindo a indicação das FONTES C e D, pois a frase é construída de 4 em 4 

compassos, conduzindo para a nota Si. 

2.1.4. TOADA – IV MOVIMENTO 

2.1.4.1. Dinâmica 

Na parte abaixo, a dinâmica aparece apenas na FONTE A. 
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Ex.: 143 – Mignone, F. Toada, FONTE A; c.6, 2º fgt., IV mov. - Indicação de dinâmica.  

 
Ex.: 144 – Mignone, F. Toada, FONTE B; c.6, 1º fgt., IV mov.- Sem indicação de crescendo.  

 
Ex.: 145 – Mignone, F. Toada, FONTE B; c.6, 2º fgt., IV mov. - Sem de indicação de dinâmica.  

 
Ex.: 146 – Mignone, F. Toada, PE; c.6, 1º fgt.,  IV mov. -  Trecho sem crescendo. 

 
Ex.: 147 – Mignone, F. Toada, PE; c.6, 2º fgt., IV mov. - Trecho sem crescendo.  

COMENTÁRIO: Decidimos, na edição deste trecho, em concordância com 

a FONTE B, não grafar o crescendo que consta na FONTE A, por considerá-lo 

desnecessário, uma vez que se trata de um fim de frase, com dinâmica anterior Forte.  
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2.1.4.2 Erros de Notação 

No trecho que se segue, ao observar a nota do quarto fagote, no compasso 

quaternário - 4/4 - da FONTE A, concluímos que está grafado a nota Si, enquanto na 

FONTE B vê-se a nota Mi grave. 

 
Ex.: 148 – Mignone, F. Toada, FONTE A, 4º fgt.,  c. 24: Notas diferentes entre as fontes – nota Si.  

 
Ex.: 149 – Mignone, F. Toada, FONTE B, 4ºfgt., c. 24: Notas divergentes entre as fontes – nota Mi.  

 
Ex.: 150 – Mignone, F. Toada, PE, 4º fgt., c. 24: Nota Si.  

COMENTÁRIO: Em nossa proposta de edição, grafamos a nota que 

corresponde à FONTE A - Si. Sem esta nota o acorde fica incompleto, faltando a quinta 

do acorde. Outra motivação para a escolha da nota Si é o fato de o terceiro fagote 

executar também a nota Mi grave, não tendo por que outra voz executar a mesma nota. 

Esta escolha primou pelo acorde completo, resultando em um som mais cheio e rico de 

harmônicos do quarteto. 
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Como dito anteriormente, as correções posteriores, rabiscos, manchas de 

forma geral distorcem as partes, confundindo os músicos quanto à notação exata. Nas 

ilustrações abaixo, mais uma vez podemos perceber como este tipo de problema 

interfere diretamente na leitura. 

 
Ex.: 151 – Mignone, F. Toada, FONTE B, 2º fgt., - Armadura de clave.  

 
Ex.: 152 – Mignone, F. Toada, FONTE A, 1º fgt., c.23,: Rabisco a caneta.  

 
Ex.: 153 – Mignone, F. Toada, PE; 2º fgt., - Armadura de clave.  

 



106 

 

 

 

 
Ex.: 154 – Mignone, F. Toada, PE; 1º fgt., c.23: Livre de manchas ou borrões.  

COMENTÁRIO: Na edição acima eliminamos os erros contidos nos 

manuscritos autógrafos. 

 Um problema que acontecia na época das partituras manuscritas era a cópia 

errada das partes separadas. A seção abaixo mostra esse tipo de equívoco. Se 

observarmos as linhas melódicas do terceiro fagote na FONTE A e do segundo fagote 

da FONTE B, percebemos que são iguais. No entanto, ao compararmos as FONTES A e 

B do terceiro fagote, concluímos que são diferentes. Do mesmo modo, quando se 

compara com a FONTE C, chegamos à conclusão de que a linha melódica correta é a 

enunciada na FONTE A do terceiro fagote. Houve um erro por parte do compositor 

enquanto copista, ao transcrever a linha melódica do terceiro fagote, da FONTE A para 

a FONTE B, registrando a parte do segundo fagote e não a do terceiro, na parte 

separada. 

 
Ex.: 155 – Mignone, F. Toada, FONTE A, 2º e 3º fgts., c.5-8: Linhas melódicas.  

 
Ex.: 156 – Mignone, F. Toada, FONTE B, 3º fgt.,  c.5-8: Linha melódica.  
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Ex.: 157 – Mignone, F. Toada, PE; 3º fgt., c.5-8: Linhas melódicas.  

COMENTÁRIO: Em nossa proposta de edição, transcrevemos da partitura 

para a parte separada, a voz correta do terceiro fagote, após um estudo minucioso das 

fontes, comparando-as exaustivamente. 

Nas partituras, a notação musical faz uso de sinais que otimizam o tempo do 

copista, e têm por objetivo facilitar a leitura do intérprete. Tais sinais, como os de 

repetição, são utilizados para economizar tempo e material, e aparecem geralmente em 

edições práticas. Abaixo, podemos observar este tipo de situação. No quarto compasso 

da letra de ensaio B, na FONTE A, o compositor preferiu deixar escrita, na partitura, a 

linha melódica do terceiro fagote. No entanto, na FONTE B, optou por inserir um sinal 

de repetição. Ao comparar as FONTES A e B, percebemos que as linhas melódicas não 

são as mesmas, ou seja, o sinal de repetição não corresponde ao que está notado na 

FONTE A. 
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Ex.: 158 – Mignone, F. Toada, FONTE A, 3º fgt., c.19: Compasso sem sinal de repetição.  

 
Ex.: 159 – Mignone, F. Toada, FONTE B, 3º fgt, c.19: Compasso com sinal de repetição.  

  
Ex.: 160 – Mignone, F. Toada, PE; 3º fgt, c.19: Compasso sem sinal de repetição.  

COMENTÁRIO: Aqui, na edição proposta, grafamos a linha melódica tal 

como se apresenta na FONTE A, com a mesma alternância da melodia. Portanto, trata-

se de um equívoco o sinal de repetição empregado na FONTE B. 

No trecho a seguir, no terceiro compasso da indicação de andamento, Assai 

Vivo, a linha melódica do terceiro fagote, na FONTE A, está grafada em semicolcheias. 

Isto acontece a partir do primeiro tempo. Entretanto, na FONTE B, as figuras em 

semicolcheias se iniciam a partir do segundo tempo do compasso. 
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Ex.: 161 – Mignone, F. Toada, FONTE A, 3º fgt., c.52: Linha melódica em semicolcheias no primeiro 

tempo do compasso.  

 
Ex.: 162 – Mignone, F. Toada, FONTE B, 3º fgt., c.52: Linha melódica em semicolcheias no segundo 

tempo do compasso.  

 
Ex.: 163 – Mignone, F. Toada, PE; 3º fgt., c.52:  Linha melódica em semicolcheias no primeiro tempo do 

compasso.  

COMENTÁRIO: No compasso 53 - parte do terceiro fagote, quarto 

movimento - editamos a linha melódica. Esta começa na cabeça do compasso, conforme 

indicação na FONTE A, e não no segundo tempo, como aparece na FONTE B. Nossa 

escolha deve-se ao fato de que neste momento as vozes formam uma pirâmide 

harmônica. Desta forma, se começamos a pirâmide a partir do primeiro tempo do 

compasso, obtemos um efeito mais uniforme, criando uma unidade. 
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A escolha das agógicas, por parte do compositor, precisa ser clara para não 

criar conflitos na interpretação. No trecho abaixo, podemos notar este problema. A 

FONTE A possui uma indicação de trilo, enquanto na B é indicado trêmolo. 

 
Ex.: 164 – Mignone, F. Toada, FONTE A, 4º fgt., c.41 e 43: Trilo.  

 
Ex.: 165 – Mignone, F. Toada, FONTE B, 4º fgt., c.41 e 43: Trêmolo.  

  
Ex.: 166 - Mignone, F. Toada, PE, 4º fgt.,  c.41 e 43: Trilo. 

COMENTÁRIO: No quarto movimento - compassos 41 e 43 - as FONTES 

A e B mostram agógicas divergentes - trêmolo e trilo. Em nossa proposta editorial, 

optamos pelo trilo. Por se tratar de um movimento mais rápido que o trêmolo, o trilo, 

cria um contraste com as vozes do primeiro e segundo fagote, que executam a linha 

melódica mais lenta, em semicolcheias.  

Mais uma vez, as correções decorrentes dos ensaios nas partes, nublam a 

confiabilidade da notação. O exemplo abaixo evidencia esse tipo de problema.  
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Ex.: 167 – Mignone, F. Toada, FONTE B, 4º Fgt., c.52-55: Compassos inseridos a lápis.  

 
Ex.: 168 – Mignone, F. Toada, PE, 4º fgt., c.52-55: Compassos finais, editados, sem marcas de lápis.  

COMENTÁRIO: No quarto movimento, as marcações feitas a lápis no 

exemplo 167 apontam um erro evidente. Podemos perceber que três compassos foram 

omitidos na parte do quarto fagote. Na FONTE B, é perceptível a correção feita de 

próprio punho. Desta forma, elaboramos nossa proposta de edição, segundo a FONTE 

A. Percebemos que havia um compasso a menos neste trecho, o que explica a notação 

feita a lápis. O erro foi corrigido, deixando esta parte livre de equívocos. 

Ainda neste trecho, na FONTE B, vê-se uma marcação a lápis, com o 

vocábulo - trocado - e uma seta. 

 
Ex.: 169 – Mignone, F. Toada, FONTE B, 3º fgt., c.48-51: Marcação de texto a lápis. 
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Ex.: 170 – Mignone, F. Toada, PE; 3º fgt.,  c.48-51: Parte editada e corrigida.  

COMENTÁRIO: Esta marcação na parte do terceiro fagote encontra-se no 

quarto movimento. Comparando com as FONTES A e B, foi possível verificar que o 

compasso apresenta quatro semicolcheias no segundo tempo e deveria estar grafado três 

compassos antes. No entanto, a uma análise mais atenta, percebe-se que a notação a 

lápis está errada. Não faz sentindo o trecho de semicolcheias ser executado três 

compassos antes do local em que está grafado no original. Se assim fosse, o terceiro 

fagote terminaria a obra três compassos na frente das demais vozes. Isto confirma o que 

afirmamos até agora: marcações em demasia geram conflito nas decisões interpretativas 

e no entendimento da música. 

Uma boa forma de dar destaque a um determinado trecho, tornando-o mais 

expressivo, é alterando o andamento. Na seção que segue a indicação de Assai Vivo, 

proposta por Mignone, acontece no compasso 50.  

 
Ex.: 171 – Mignone, F. Toada, FONTE A, c.49: Assai Vivo.  
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Ex.: 172 – Mignone, F. Toada, PE, todas as vozes, c.50: Indicação de andamento – Assai Vivo.  

COMENTÁRIO: Nesta seção, o Assai Vivo passa a ser indicado um 

compasso depois do que o compositor propôs. A intenção do compositor é que este 

andamento mais rápido seja súbito. Entretanto, para fins interpretativos optamos por 

começar mais lentamente, com um movimento de rittenuto e um acelerando até o fim. 

Para tal, colocamos uma vírgula de respiração no compasso 49, entre a primeira 

semicolcheia e a segunda, o que facilita a compreensão desta passagem e dá aos 

intérpretes a oportunidade de combinarem qual andamento seguir.  

d) Partitura Digitalizada 

A partitura digitalizada da obra, contendo a Edição Crítica, encontra-se na 

página 116 e a partitura da Edição Prática encontra-se no anexo. 

e) Fac-Similie 

Os fac-similes da obra encontram-se em anexo, ao fim do trabalho. 

f) Aspectos Técnicos da Editoração 

Neste trabalho, utilizamos o software de música - Finale 2014 para edição 

de partitura. A impressão foi feita em papel A4, tipo sulfite, diagramação 210 x 297 mm 

e espessura de 75g/m2. 
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2.2 EDIÇÃO CRÍTICA – QUATRO PEÇAS BRASILEIRAS  
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Quadro 7: Aparato Crítico, Maroca  
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Quadro 8: Aparato Crítico, Maxixando  
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                  Quadro 9: Aparato Crítico, Nazareth 
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                            Quadro 10: Aparato Crítico, Toada 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Francisco Mignone foi um dos compositores brasileiros mais importantes na 

literatura para fagote. Sua produção para o instrumento é bastante privilegiada. Segundo 

Eurico Nogueira França 

 (...) sua predileção pelo fagote, por exemplo, é manifesta. Ele se afeiçoa pelo 

instrumento, dentro da orquestra, e o transpõe, muito naturalmente, para o 

plano camerístico, elegendo-o aliás, então, com inusitada frequência, em 

agrupamentos fagotistas (...)” (MARIZ apud FRANÇA, 1997, p. 94). 

Esse fascínio pelo instrumento deu-se pela amizade entre o compositor e o 

fagotista Noel Devos, que foi responsável por uma escola sólida de fagote no Brasil. 

Não poderíamos deixar de falar sobre o Mignone nacional. Quatro Peças Brasileiras 

evidencia sua veia nacionalista, regionalista e popular, em que são expressos gêneros 

musicais como, o Maxixe e a Toada Paulista. Outro ponto importante tratado ao longo 

da pesquisa foi à discussão sobre o Movimento Modernista e sua importância no resgate 

da música folclórica e popular, na construção da música de concerto brasileira.  

O objetivo dessa pesquisa foi a elaboração de dois tipos de edição:  Edição 

Crítica e Edição Prática. Segundo Leodegário A. de Azevedo Filho, “editar 

criticamente um texto significa apresentá-lo ao leitor em sua forma possivelmente 

originária ou livre de impurezas” (AZEVEDO FILHO, 2006, p.18). Portanto, em nossa 

proposta de edição, o objetivo maior foi uma aproximação às ideias musicais do 

compositor. As fontes adotadas como referência da obra Quatro Peças Brasileiras 

(1983) apresentavam diversos problemas, justificando as correções realizadas. Ainda 

segundo Azevedo Filho,  

Nem mesmo um original autógrafo exclui a possibilidade de erros, pois nele 

podem ocorrer falhas motivadas por descuido ou qualquer distração 

involuntária. Em tais casos, qualquer correção deve ser devidamente 

justificada pelo editor, sempre à luz da coerência e do sentido do texto, mas 

sem querer substituir a cultura do autor pela sua própria cultura (AZEVEDO 

FILHO, 2006, p.19). 

 Outro aspecto que permeia o tipo de edição proposto na pesquisa, é a 

autoridade do autor e do editor. Nessa perspectiva, a autoridade do compositor consiste 

na forma como a obra é transmitida, e, a do editor, na forma como ele interpreta e avalia 

os referenciais a serem editados. James Grier afirma que “(...) editar, portanto, 
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compreende um balanço entre essas duas autoridades. Além disso, o balanço exato 

presente em qualquer edição particular é o produto direto do engajamento crítico do 

editor com a peça editada e suas fontes” (GRIER, 1996, p.12)
10

. 

A metodologia desta pesquisa privilegiou o estudo minucioso das fontes 

utilizadas, em que foram identificados os equívocos que pudessem deixar confusa ou 

ambígua a leitura das partes. Apesar da versão para quarteto de fagotes da obra ter sido 

realizada pelo próprio autor, notamos que diversas questões idiomáticas do fagote ainda 

apresentavam problemas. Neste sentido, este trabalho, através de uma edição crítica, 

apresentou alternativas baseadas em parâmetros idiomáticos do instrumento, tais como 

articulação, respiração, tessitura e dinâmica.    

No primeiro movimento -Maroca- corrigimos notas trocadas entre as fontes, 

rasuras, claves equivocadas e sugerimos mudanças de dinâmicas ao final do movimento. 

O processo da edição nos possibilitou, por exemplo, a utilização de elementos de 

performance da música popular, como a articulação empregada ao longo do segundo 

movimento - Maxixando. Neste movimento, optamos por fazer alterações na articulação 

do motivo principal, realizadas com o intuito de estabelecer uma aproximação com as 

práticas características do gênero musical Maxixe.  

Outro parâmetro utilizado, ao longo do segundo movimento, foi a 

respiração. Por ter sido composta inicialmente para piano, é uma questão que em 

diversos momentos apresentava dificuldades para os fagotistas. A respiração, usada 

musicalmente e fraseologicamente consciente, é fundamental para o instrumentista de 

sopro (FAGERLANDE, 2010, p.73). 

Já no terceiro movimento -Nazareth- houve a correção da linha melódica do 

primeiro fagote. Ainda nesse movimento optamos pela intervenção editorial, sugerindo 

ao quarto fagote uma dinâmica que evidenciasse seu motivo melódico. 

                                                 

10
 Además, el equilibrio exacto presente em cualquer edición es el produto directo del compromisso 

critico del editor com la pieza editada y sus fuentes (Grier, 1996, p.12). 
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No quarto e ultimo movimento -Toada- foram realizados reparos no número 

de compasso na voz do segundo fagote e corrigido a linha melódica do segundo e 

terceiro fagote, respectivamente, que encontravam-se divergentes entre as fontes. Ao 

fim do movimento, sugerimos começar o Assai Vivo, um compasso depois do proposto 

pelo compositor, com a indicação pocco a pocco. Mesmo com os levantamentos 

anteriores relacionados ao idiomatismo, Quatro Peças Brasileiras são perfeitamente 

exequíveis ao fagote, pois “(...) uma obra para ser idiomática não tem que ser 

necessariamente fácil" (HURON, p. 37, 2012). 

Esta pesquisa é um recorte de um projeto maior, intitulado Música para 

Fagote de Francisco Mignone – Solos, Duos, Trio e Quartetos, parcialmente financiado 

pela FAPERJ, através do Edital de Apoio as Artes - 2013. Os manuscritos originais, 

pertencentes ao acervo pessoal do Professor Noël Devos a quem todo o conjunto das 

obras foi dedicado, foram transformados em arquivos digitais pela Biblioteca Alberto 

Nepomuceno – EM/UFRJ, para, posteriormente, serem editados.  Além da preservação 

e conservação deste importante material, o projeto teve como um dos objetivos a 

gravação deste repertório, no qual Quatro Peças Brasileiras (1983) faz parte. 

Para a realização da gravação da obra em questão, foi utilizada a partitura da 

edição prática proposta na presente pesquisa, que apresenta, em anexo, o referido CD, 

Francisco Mignone – Música para Fagote. O grupo que participou do processo de 

ensaios e da gravação foi composto por mestrandos do PPGM da EM/UFRJ, Carlos 

Bertão, Pedro Paulo Emílio e Raquel Carneiro, além de Jeferson Souza, aluno do Curso 

de Bacharelado em fagote da mesma instituição. Esse projeto maior, contou também 

com a participação e coordenação do professor Doutor Aloysio M. R. Fagerlande.  

É importante ressaltar que a presente dissertação não tem a pretensão de 

esgotar as possibilidades interpretativas da obra Quatro Peças Brasileiras e sim propor 

uma reflexão acerca da questão editorial, seus tipos e função, além de ser uma 

ferramenta fundamental para aprimorar as condições de performance de obras do 

repertório brasileiro para o fagote. Com relação às sugestões interpretativas aqui 

propostas é importante ressaltar também que não há a presunção de tolher a criatividade 

e/ou as escolhas interpretativas dos intérpretes. Foi um processo bastante detalhado e 
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verdadeiro, em que as etapas foram fundamentadas nas premissas das edições 

musicológicas. Para tal, após a editoração e edição de cada movimento, há um quadro 

com o aparato crítico, demonstrando as intervenções editoriais, as correções, os 

originais da obra de todas as fontes e vozes e as sugestões interpretativas para cada voz 

e movimento. Dessa forma, o intérprete tem a possibilidade de fazer comparações entre 

o original e a edição proposta, bem como consultar as sugestões e intervenções 

editoriais, para a construção de sua própria performance. 

A realização desse trabalho possibilitou  o resgate de uma obra rica no que 

diz respeito à diversidade de articulação, na questão timbrística dos fagotes, no 

tratamento do ritmo, nos gêneros musicais empregados ao longo da peça, na tessitura 

das vozes. Mignone foi um excelente orquestrador, isso é demonstrado no 

entrelaçamento entre as vozes, em que os solos ficam sempre em primeiro plano, 

mesmo sendo tocado apenas por um fagote. Já os demais fagotes, com uma massa 

sonora maior que executam o acompanhamento, não encobre hora alguma à voz 

principal.  

A oportunidade de trabalhar de forma minuciosa cada compasso, retirando e 

fazendo o diagnóstico de cada equívoco e/ou problema, foi um processo muito 

gratificante para mim enquanto intérprete. Há algum tempo interpreto Quatro Peças 

Brasileiras, e pela primeira vez, será possível ter em mãos uma parte limpa, livre de 

incongruências para a leitura. Uma partitura com sugestões interpretativas baseadas nos 

princípios da critica textual e fundamentadas nos preceitos das edições críticas. E ao 

mesmo tempo, cada grupo fagotístico, fica livre para fazer suas escolhas interpretativas 

à partir de uma fonte fidedigna. Como expresso no parágrafo acima, os aparatos estão à 

disposição de cada intérprete para a consulta e comparação das ideias interpretativas e 

intervenções editoriais aqui propostas para a construção de sua própria interpretação. 

Foram meses de análise, dedicação e edição, que resultou num trabalho bem pensado e 

consciente. Espero que este traga às novas gerações e agrupamentos camerísticos uma 

nova perspectiva da obra.  
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