
 
 
O Fagote 
 
É um instrumento de Sopro, de Palheta dupla e de tubo cónico, 
pertence à família das madeiras e ocupa o papel de baixo 
(instrumento mais grave). Bem tocado o fagote é dotado de um 
grande encanto expressivo, um certo sentido de humor e 
patético, ou mesmo, amável, poucos instrumentos têm um som tão 
característico, com um timbre quente e macio muito próximo da 
voz humana, no entanto, o que lhe confere um grande estatuto e 
admiração, sobretudo pelos compositores, é a sua agilidade 
surpreendente em toda a sua grande extensão sonora e a rapidez 
e singularidade do seu “staccato”. São este conjunto de 
particularidades que transformam o Fagote num dos 
instrumentos mais singulares e ao mesmo tempo mais misteriosos 
do universo dos instrumentos de Orquestra. 
Will Jansen (fagotista-musicólogo) escreveu a maior e mais 
completa obra editada sobre o fagote (5 volumes) “The Bassoon” 
descreve, desta forma igualmente surpreendente e completa, o 
Fagote: 



 
“...O instrumento fascina pela sua sonoridade e formato. Há algo 
de misterioso acerca do Fagote, não só para o ouvinte mas 
também para o seu executante. 
Para cada verdadeiro músico, o instrumento faz parte integrante 
da sua própria pessoa, também para o fagotista. Mesmo assim, os 
fagotistas, após uma vida a tocar este instrumento, têm que 
admitir que o seu instrumento tem segredos que nunca lhe foram 
revelados… 
…Em todo fagote, está escondido algo de insondável, secreto. Na 
alma deste maravilhoso instrumento, ninguém, nem mesmo os 
grandes solistas, conseguem penetrar bem fundo. 
No seu timbre, e carácter, o fagote tem qualquer coisa mais, de 
impenetrável, mesmo para quem o constrói. 
Aparentemente, assim tem de ser. 
Provavelmente, é bom que seja assim.” 
 
Actualmente, no nosso País, o fagote depois de uma série de anos 
sem grande expressão, ganhou um novo fôlego, tendo vindo a 
afirmar-se pelo aumento de executantes, de locais e cursos para 
a sua aprendizagem, bem como pelo aumento das áreas de acção 
do próprio instrumento, que, facilmente se integra em 
agrupamentos de música de câmara, de música contemporânea, ou 
mesmo nas bandas filarmónicas, onde as composições actuais já 
não prescindem da beleza da sonoridade deste instrumento.   
 
 
Características Técnicas 
 
O seu comprimento é de 1,34m, mas o comprimento do total do 
seu tubo cónico é de 2,54m, e distribui-se pelos seus cinco 
componentes, desde os 4mm da extremidade do Tudel aos 39mm 
da Campânula, distribuídos por dois braços paralelos, Tudeleira e 
Tubo Longo, que se interligam na base pela Culatra. A Palheta 
dupla (duas canas) é a responsável por produzir as vibrações 



sonoras que vão percorrer o instrumento produzindo o som final 
é colocada na extremidade mais estreita do fagote – o Tudel. 
Actualmente tem no seu sistema mais comum o Alemão (Heckel) 
de 21 a 26 chaves, conforme a versão utilizada e cinco orifícios 
abertos. A sua extensão musical é de 3 oitavas e meia. A madeira 
utilizada na construção do instrumento é o Ácer ou Pau-santo, 
para as palhetas a cana normalmente é a cana de Bambu. 

  
Nomenclatura actual   
 
Inglês – BASSOON 
Francês – BASSON 
Alemão – FAGOTT 
Italiano – FAGOTTO 
Holandês – FAGOT 
Português – FAGOTE 
 
Um pouco de História 
 
A origem do Fagote perde-se no tempo, é difícil determinar com 
exactidão o seu aparecimento. Poucos instrumentos sobreviveram 
e apenas gravuras e alguns manuscritos nos falam de 
instrumentos próximos e de experiências realizadas na tentativa 
de encontrar um instrumento com uma sonoridade grave para 
fazer de baixo no naipe dos sopros e que ultrapassa-se em 
agilidade o Trombone, em intensidade a Flauta baixo e a 
Bombarda na facilidade de manuseamento. Com o aparecimento 
de vários instrumentos para este efeito vieram também uma 
variedade de nomes que provocaram, durante longo tempo, uma 
certa confusão quanto à nomenclatura do actual Fagote. Durante 
o século XVII coexistiram nomes como “Fagott”, “Curtall”, 
“Dulcian” e “Baixão”. Albert Reimann (fagotista e musicólogo, séc. 
XIX) na sua tese, localizou a palavra “fagot” no francês antigo do 
séc. XIII, e que significava “feixe de lenha”, associado ao 



aspecto que os tubos de fagote têm quando se amontoam numa 
“velha” oficina de instrumentos. 
   A referência mais antiga aparece em documentos do século 
XVI (1546) descrevendo um instrumento constituído por, uma 
palheta dupla (semelhante à Charamela), um tudel curvo em 
forma de “S” e com o tubo feito numa só peça de madeira, 
dobrado sobre si próprio, conhecido como Baixão ou “Dulcian”. De 
uma vasta família de baixões então criada no séc. XVII, existiu 
um que depressa se destacou, o “Choristfagott” pela sua 
utilidade em suportar o baixo na música coral, é considerado 
como o verdadeiro antepassado do actual fagote-tipo. 
É em França durante os finais do século XVII que o Fagote 
adquire a sua aparência próxima da actual, deixando de ser 
construído numa só peça de madeira, para peças em separado. 
Também é acrescentada à sua nomenclatura o termo “Basson”, 
relacionado com “bas (baixo) – son (som)”. Com esta novidade da 
divisão do instrumento, crê-se que tenha sido, pelo construtor 
francês Denner (1655-1707) começava o progresso deste 
instrumento de sopro que vai dar origem, já em pleno século XIX, 
à sua maior revolução, com a adaptação dos sistemas de 
dedilhações Heckel e Buffet, passando assim a existir duas 
versões distintas do Fagote Moderno. 
 - O Fagote de sistema Alemão – Sistema Heckell 
 - O Fagote de sistema Francês – Sistema Buffet  
O século XIX, traz consigo grandes exigências a nível musical, 
grandes compositores, grandes orquestras, obras cada vez mais 
complexas, obrigam a um maior desenvolvimento do músico e dos 
próprios instrumentos. Neste contexto o Fagote atinge a sua 
plenitude, estes dois sistemas vieram “Standartizar” o Fagote 
Moderno, colocando assim um ponto final a uma variedade imensa 
de sistemas individuais desenhados por diferentes fabricantes, 
deixando de lado e de vez a consequente confusão técnica. 
 
O modelo de Sistema Francês, caracteriza-se por apesar do 
desenvolvimento para 22 chaves que o sistema Buffet-Crampon 



impôs, não se ter afastado muito do fagote do período barroco o 
que lhe permitiu manter esse velho espírito muito característico. 
No entanto esta particularidade vai liga-lo inevitavelmente às 
sonoridades da música antiga e música barroca, fazendo perder o 
seu protagonismo, tendo sido substituído, nos últimos 50 anos, 
praticamente em todos os países, pelo modelo Alemão. 
 
O modelo de Sistema Alemão, a sua principal característica é 
que se trata de um modelo de fagote completamente novo, ou 
seja, sem assentar na melhoria dos já existentes, Carl 
Almenraeder (1786-1843) foi quem resolveu começar do ponto 
zero e criar uma verdadeira revolução na sua construção, no seu 
tratado de 1822, descreve que pela adição de certas chaves e 
orifícios, e recolocação de outras, conseguiu melhorar a afinação 
e uniformizar o som, aumentando também a sua extensão (até ao 
sol4). Mais tarde um dos seus discípulos Johann Adam Heckel 
continuou e aperfeiçoou ainda mais a sua manufactura, dando-lhe 
uma perfeição científica, os seus descendentes trouxeram-no 
até aos nossos dias e está mundialmente aceite como Fagote 
Modelo Heckel.  
O Fagote tem actualmente dois campos de acção bem definidos, 
como instrumento orquestral, tendo cabimento em grandes e 
pequenas formações e como instrumento solista, com 
acompanhamento ou mesmo a solo. 
 
Como aprender a tocar Fagote 
 
O Fagote foi durante muito tempo considerado como um 
instrumento difícil de se aprender e o seu aspecto visual não 
ajudava muito pois a sua forma comprida imponha respeito aos 
mais pequenos e as muitas chaves visíveis mostravam que era um 
sistema complicado. Na verdade o que facilmente o aprendiz de 
fagote pode notar na sua evolução é que o fagote não é mais 
difícil ou mais fácil que outro qualquer instrumento musical, é 
apenas preciso aprender e praticar como os demais. Nem a 



questão, que normalmente se impõe, de ser necessário muito ar 
para produzir som, pelo facto de ser um instrumento com um 
tubo longo, se pode considerar um forte argumento para não se 
conseguir aprender fagote, nada como experimentar e logo 
percebemos que, até, é bem fácil produzir sons tanto graves 
como agudos. 
A maior dificuldade, no meu entender, que podemos atribuir à 
aprendizagem do fagote é o de ser um instrumento que 
necessita, como a esmagadora maioria dos instrumentos musicais, 
de um trabalho contínuo, paciente e apaixonado, para se 
conseguir tocar bem. 
 
As Crianças e o Fagote 
 
As crianças, de uma forma geral, adoram o Fagote, quer pela sua 
forma e tamanho, como especialmente pelo seu som 
inconfundível, especialmente no seu lado mais humorístico, no 
entanto o tamanho do instrumento (1, 34m) pode ser um factor 
de intimidação e de dificuldade para optarem pelo fagote.  
Na tentativa de solucionar este problema, vários construtores 
desenvolveram modelos de Fagote especialmente para crianças 
entre os 6 e os 12 anos de idade, são instrumentos em tudo iguais 
aos modelos normais, mas com a tubagem ligeiramente mais 
estreita e as dedilhações mais pequenas e curtas, permitindo 
assim um fácil manuseamento pelas crianças. 
Também existem escolas que optam por, durante os 6 e 12 anos, 
as crianças aprenderem em modelos de Fagotinos, pertencem à 
família dos fagotes, são semelhantes mas não têm as mesmas 
dedilhações, nem a mesma afinação. No entanto são muito 
divertidos para as crianças e funcionam muito bem em grupos, 
alguns construtores chegam mesmo a pintar os Fagotinos em 
várias cores e com vários desenhos próprios para as crianças. 
Ultrapassado este problema as crianças divertem-se bastante 
com as descobertas que vão fazendo a começar pela sempre 



divertida palheta dupla, e o processo de aprendizagem caminha 
naturalmente. 
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