
 1 

1 - Introdução  

 

Osvaldo Lacerda (n. 1927) é sem dúvida o compositor contemporâneo brasileiro 

que maior percentual de sua obra vem dedicando à canção de câmara (MARIZ, 2002, p. 184). 

Preocupa-se, sempre, em explorar e valorizar o canto, sobretudo o de caráter nacionalista, 

perpetuando em música as variações das diversas manifestações folclóricas e religiosas 

brasileiras, além de contos populares e textos de grandes poetas nacionais. O catálogo de suas 

obras, publicado pela Academia Brasileira de Música (HIGINO, 2006), registra mais de cento 

e vinte canções para voz e piano, seis das quais já tendo sido escolhidas como peça de 

confronto em diferentes concursos nacionais. Além disso, segundo informações obtidas com o 

próprio compositor, há canções novas que ainda não foram editadas ou gravadas. 

A respeito de Osvaldo Lacerda, o jornalista Luís Antônio Giron (1998) assim se 

expressou há mais de uma década: 

Ao longo de 46 anos de atividade ele se dedicou especialmente ao gênero de 
câmara. Realizou, no âmbito da canção, aquilo que Tom Jobim, para citar 
um exemplo, tanto ambicionou sem conseguir: criar peças refinadas para voz 
e instrumentos. Continua em atividade intensa em São Paulo, compondo e 
ensinando, preocupado em incutir nos discípulos princípios coerentes, em 
que o patrimônio sonoro local recebe um peso específico. Segundo ele, o 
compositor deve ter em mente que canção é poesia cantada. "Se ele se 
esquece desse fato ou o desconhece, o resultado poderá ser desastroso: a 
poesia e a música seguirão, por assim dizer, direções opostas". A "verdade" 
poética segundo Lacerda está na transparência mútua entre partitura e poema 
(p. 01). 

 

Para Vasco Mariz, o incansável cronista da música brasileira, "O canto de câmara é 

a forma mais refinada da arte vocal na música" (2002, p. 25) e pode ser considerado, segundo 

o mesmo autor, como o núcleo de todas as formas musicais. Impõe ao compositor a busca 

pelo necessário equilíbrio entre o canto e o acompanhamento, de modo a não se negar o 

destaque requerido pela voz do solista. E, ao intérprete, propõe dificuldades técnico-

interpretativas que devem ser superadas para permitir uma veiculação eficiente de música e 

poesia. O acompanhamento, neste caso, embora não sendo a figura principal, é fundamental 

para se alcançar os objetivos de beleza sonora e comunicação poética, exercendo papel muito 

próprio. 

Que razões levam um compositor a escrever uma canção de câmara, a partir de um 

texto? Que cuidados deve ele tomar ao empreender tal tarefa? Aparentemente banais, essas 

duas questões são cruciais para quem se preocupa em escrever uma canção, num processo 

criativo em que é preciso unir homogeneamente melodia, ritmo e harmonia com o texto, de tal 
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sorte que se consiga realçar a mensagem que ele nos comunica, sem se descuidar de fazer com 

que a música guarde coerência com o sentido pretendido pelo autor das palavras. Osvaldo 

Lacerda, em suas aulas e conferências, insiste sobre a idéia de que “canção é poesia cantada e, 

como tal, deve ser encarada, escrita e interpretada”. Daí, o leque de opções a ser ciosamente 

vasculhado pelo compositor, desde a escolha da tonalidade, da tessitura, do compasso, da 

forma binária, ternária ou livre; do andamento, do ritmo, da agógica, da dinâmica, da 

harmonia, enfim, de todos os recursos que possibilitem atingir o objetivo a que se propôs. 

Ademais, insiste Lacerda, é imprescindível tratar a voz e o acompanhamento com idêntica 

atenção, de maneira a promover uma perfeita integração e equilíbrio entre os dois. Se todos 

estes cuidados forem observados, é bem possível obter-se, ao final, uma boa canção, aqui 

entendida como aquela onde se obtém um amálgama ideal entre texto, voz e instrumento. 

Como elemento cultural auto-suficiente, a canção brasileira existe há quase três 

séculos. Acredita-se que já fazia parte das óperas de Antônio José da Silva (1705-1739), o 

Judeu, tão apreciadas naquela época. E durante os próximos dois séculos, seu perfil estaria 

muito próximo de um lirismo singelo, saudoso e, por vezes, apaixonado ou picante, recebendo 

o nome de modinha. No século XIX, o bel canto italiano transformou a simplicidade em 

bravura e elas se tornaram mais elaboradas, revelando uma tendência operística. Apesar de 

estas duas vertentes da modinha já acontecer em vernáculo, data do final do século XIX as 

primeiras tentativas de se fazer uma elaborada canção em língua nacional e apresentá-la nos 

concertos de repertório erudito, graças aos esforços de Alberto Nepomuceno (1864-1920), a 

primeira grande figura do chamado Lied no Brasil (MARIZ, 2002, p. 29). 

A partir dos primeiros anos do século XX, o repertório vocal de câmara no Brasil 

mostra-nos claramente duas correntes: uma universalista e uma nacionalista. A primeira 

manteve-se no topo até a publicação das Canções Típicas Brasileiras (1919), de Villa-Lobos, 

perdendo gradualmente sua importância, mas recuperando-se depois. A Semana de Arte 

Moderna de 1922 imprimiu uma mudança substancial na escolha dos textos poéticos, 

afastando-se do romantismo e do parnasianismo. Villa-Lobos, na obra acima mencionada e 

nas Serestas (1926), foi mais além e empregou elementos característicos da música popular 

brasileira, tais como a rebuscada melodia dos seresteiros, o movimento cantante dos baixos, o 

abaixamento da sétima, a síncopa etc. Seguiram suas pegadas muitos outros compositores, a 

segunda geração, como Lorenzo Fernandez, Francisco Mignone, Frutuoso Viana, Heckel 

Tavares. Já Camargo Guarnieri, da chamada terceira geração dos nacionalistas e considerado 

por muitos como o mais importante de nossos compositores modernos, ocupou papel singular 
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na produção brasileira para canto e piano. Ao longo de sessenta e cinco anos de trabalho 

(1928-1993), Guarnieri compôs mais de 200 canções, dos gêneros mais diversos. 

Aluno de Guarnieri, Osvaldo Lacerda é figura quase lendária na música brasileira. 

É importante assinalar que o nacionalismo refinado de Lacerda se nos apresenta como 

expressão de seu grande talento, desenvolvido com o que abeberou de seu mestre Camargo 

Guarnieri, e não com os grandes nomes do nacionalismo de gerações anteriores (MARIZ, 

2002, p. 184).  

Além disso, através do magistério, Lacerda cumpre, ainda, um decisivo papel para 

a música brasileira, transmitindo a seus alunos e discípulos um grande acervo de 

conhecimentos não só musicais, mas culturais, além de tentar insuflar-lhes uma posição de 

intransigente defesa dos valores musicais mais genuínos da nossa gente.  

Para escrever suas canções, Lacerda lança mão de trovas populares e de textos 

folclóricos e religiosos. Utiliza, ainda, diferentes poetas, destacando-se Cecília Meireles, 

Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, Carlos Drumonnd de Andrade, Fagundes Varela e 

Vinícius de Morais. Entretanto, foi Manuel Bandeira o poeta que mais despertou inspiração 

em Osvaldo Lacerda, levando-o a musicar treze de seus poemas, dentre eles os consagrados O 

menino doente (1949), Cantiga (1950), Mandaste a sombra de um beijo (1960), e Poema 

tirado de uma notícia de jornal (1964). Há três peças corais: Balada do rei das sereias (coro 

misto a cappella, 1984), Canto de Natal (coro misto a cappella, 1997) e Oração para 

Aviadores (coro misto a cappella, 1997) e dez canções para voz e piano, que serão objeto de 

nosso estudo. 

São elas: 

1 - O Menino Doente (canto e piano, 1949. Revista em 1972). 

2 - Cantiga I (canto e piano, 1950. Revista em 1974). 

3 - Felicidade (canto e piano, 1951. Revista em 1972). 

4 - Poemeto erótico (canto e piano, 1951). 

5 - Mandaste a sombra de um beijo (canto e piano, 1962). 

6 - Poema tirado de uma notícia de jornal (canto e piano, 1964). 

7 - Cantiga II (canto e piano, 1964). 

8 - Mozart no céu (canto e piano, 1991). 

9 - Valsa romântica (canto e piano, 1997). 

10 - Canção para a minha morte (canto e piano, 1997). 
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O objetivo principal deste trabalho é analisar as dez canções de Osvaldo Lacerda 

com textos de Manuel Bandeira, do ponto de vista estrutural, formal e interpretativo. A 

análise de cada uma das canções levará em conta comentários e conceitos emitidos pelo 

próprio compositor, tendo por base um sucinto questionário que o interpele sobre as peças, 

buscando estabelecer seu caráter; a análise musical sob os aspectos rítmico, melódico e 

harmônico e, ainda, a identificação de elementos singulares na voz e/ou na parte instrumental, 

quando for o caso. Os comentários do compositor serão colhidos através de entrevista 

segundo questionário pré-estabelecido e devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

Espera-se, com isso, contribuir para a divulgação da obra de Osvaldo Lacerda e, 

finalmente, fornecer subsídios acadêmico-artísticos para a pesquisa e a performance das 

canções em foco. 

No programa do recital de finalização do mestrado constarão canções de sua 

autoria, onde os elementos aqui postos em relevo serão evidenciados. 
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2- Osvaldo Lacerda: aspectos de sua vida e obra 

 

Osvaldo Costa de Lacerda nasceu na cidade de São Paulo (SP), no dia 23 de março 

de 1927. É filho de Renato Marcondes de Lacerda e de Júlia Costa de Lacerda, de quem 

recebeu esmerada educação e permanente incentivo para a música. Aos nove anos de idade, 

iniciou seus estudos de piano com Ana Veloso de Resende, aperfeiçoando-se com Maria dos 

Anjos Oliveira Rocha e José Kliass. Depois, estudou harmonia com Ernesto Kierski, de 1945 

a 1947. Embora desde menino fizesse tentativas de composição, como ele próprio afirma 

(LACERDA in SILVA, 2001, p. 57), foi somente em meados de 1952, então com 25 anos de 

idade, que entendeu a necessidade de se buscar uma sólida técnica composicional nas mãos de 

um professor experiente. Procurou, então, o maestro Camargo Guarnieri, de quem seria aluno 

durante 10 anos (1952-1962). 

Sabe-se que Guarnieri era extremamente exigente para aceitar alunos, somente 

aquiescendo quando o candidato se saísse bem no balanço de conhecimentos teóricos e 

harmônicos aferidos através de uma rigorosa avaliação. Lacerda passou por isso e, mais ainda, 

preocupava-se por não dispor de recursos suficientes para pagar as aulas a Guarnieri, ainda 

que disposto a fazer todos os sacrifícios necessários para tanto. O preço de cada aula havia 

sido estipulado em 300 cruzeiros, uma soma elevada à época.  

 

[...] Dois meses depois, aconteceu o seguinte: no intervalo de um concerto 
no Teatro Cultura Artística, ao qual eu comparecera com minha mãe, vi 
Guarnieri chamá-la de lado e dizer-lhe algumas palavras. Ela então se 
chegou a mim, com lágrimas nos olhos, e me contou que Guarnieri, com 
toda simplicidade, lhe dissera apenas isto: "seu filho tem talento, não precisa 
mais pagar as aulas. Mas vai ter que estudar bastante..." É desnecessário 
dizer que também fiquei muito comovido e grato (LACERDA in SILVA, 
2001, p. 61). 

 

Seu opus 01, entretanto, é anterior a essa época. Trata-se da canção Minha Maria, 

com texto de Castro Alves, composta em 1949 e dedicada a uma namorada (Maria 

Aparecida). Teve sua estréia na voz de meio-soprano de sua mãe, Júlia Costa de Lacerda, com 

o próprio compositor ao piano, em São Paulo, naquele mesmo ano. Foi revista pelo autor em 

1971 (HIGINO, 2006). 

Quatro das dez canções de Lacerda, com texto de Manuel Bandeira, também foram 

compostas antes de seu contato com Guarnieri : O menino doente (1949), Cantiga I (1950), 

Poemeto erótico (1951) e Felicidade (1951). 
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Em 1963, com o decisivo apoio de Camargo Guarnieri, tornou-se o primeiro 

compositor brasileiro a estudar nos Estados Unidos da América, na qualidade de bolsista da 

John Simon Guggenheim Memorial Foundation, de Nova Iorque, quando foi aluno de 

composição de Vittorio Giannini e Aaron Copland.  

Em 1965, representou o Brasil no Seminário Interamericano de Compositores, 

realizado na Universidade de Indiana, e no III Festival Interamericano de Música, em 

Washington D.C. (EUA). 

Fundou a Mobilização Musical da Juventude Brasileira, ocupando o cargo de 

diretor do Departamento de Divulgação da Música Brasileira, entre 1951 e 1955. Fundou e 

dirigiu a Sociedade Paulista de Arte, assim como a Sociedade Pró-Música Brasileira e o 

Centro de Música Brasileira, este ainda em franca atividade em São Paulo. 

Foi membro, como consultor ad hoc, da Comissão Nacional de Música Sacra 

(1965-1968), do que resultou importante trabalho sobre o uso das constâncias harmônicas e 

polifônicas da música popular brasileira e seu aproveitamento na música sacra, além de 

diversas obras sacras, tais como Missa Ferial, Missa a duas vozes, Missa Santa Cruz, Próprio 

do Espírito Santo, Próprio para as festas de Nossa Senhora e Três Salmos (LACERDA in 

ALBUQUERQUE, 2005).  

Lecionou teoria elementar, solfejo, harmonia, contraponto, análise e composição 

ao longo de sua vida, além de ter publicado várias obras didáticas, dentre as quais o 

Compêndio de Teoria Elementar da Música (São Paulo: Ricordi, 1961), atualmente já em sua 

13ª edição. Continua a ensinar análise e composição em sua casa, no bairro de Perdizes, na 

Capital paulista, onde tenho tido o prazer de ser por ele orientado, desde 2005 . 

Lacerda obteve diversas premiações em concursos nacionais de composição, 

destacando-se o primeiro lugar no Concurso Nacional de Composição Cidade de São Paulo 

(1962), com a Suite Piratininga, e também o primeiro lugar no Concurso de Compositores de 

Obras Sinfônicas da Rádio MEC. Em 1967, foi o primeiro colocado no Concurso de 

Composição e Arranjos para Coro Misto a Quatro Vozes, promovido pela Universidade 

Federal da Paraíba, com o seu Poema da necessidade (texto de Carlos Drummond de 

Andrade) para coro misto a quatro vozes. Em 1981, teve seu Concerto para flautim e 

orquestra de cordas reconhecido como a melhor obra de câmara do ano, pela Associação 

Paulista de Críticos de Arte. Recebeu, ainda, inúmeras distinções, homenagens e comendas, 

tanto no plano nacional, quanto internacional. 

Comumente encontramos, na atualidade, menções ao fato de que Lacerda seria o 

“último dos nacionalistas", o que não é verdade, posto que muitos outros compositores de 
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destacada produção, possuem obra de cunho nacionalista, tais como Villani-Côrtes, Ronaldo 

Miranda, Marlos Nobre, Nilson Lombardi, Edino Krieger, Henrique de Curitiba, dentre 

outros. Alguns deles, é fato, foram também alunos de Camargo Guarnieri, o que levou à falsa 

crença de que este forçava seus alunos a escrever "brasileiramente". A respeito do assunto, 

assim se expressa Lacerda (2001, p. 60-61): 

 

[...] Nada mais longe da verdade; o que existe aí é uma grande confusão 
entre causa e efeito. A realidade é esta: não é pelo fato de os alunos 
estudarem com Guarnieri é que compõem música brasileira, mas é por 
comporem música brasileira que estudam com Guarnieri. 
[...] O que Guarnieri faz, na realidade, com seus alunos, é conscientizá-los 
da problemática da nossa música, e induzi-los a aprofundar o conhecimento 
e manejo da mesma. Consegue esse objetivo por meio de sábios conselhos, 
pelo ensino da composição e pelo exemplo de sua própria obra. 

 

Semelhante ao que aconteceu com Camargo Guarnieri, Osvaldo Lacerda foi 

profundamente influenciado pelas idéias e obras de Mário de Andrade, especialmente no 

apego à busca de uma música de caráter nacional, onde seus elementos constitutivos mais 

genuínos fossem encontrados no sentimento, na poesia e na música do povo. 
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3- Lacerda: o professor e o compositor na canção de arte brasileira 

 

Preliminarmente, formularemos algumas indagações no intuito de auxiliar-nos em 

nossas reflexões. A primeira delas é a de se perguntar por qual razão se escreve música? 

Segundo Schumann (JOURDAIN, 1998, p. 250), "as pessoas compõem por muitos motivos: 

para se tornarem imortais; porque, por acaso, o piano estava aberto; por desejarem ficar 

milionárias; por causa do elogio dos amigos; porque olharam para um lindo par de olhos; ou 

sem motivo algum, absolutamente".  

Outra questão nos interpela: qual é o tipo de música que escrevemos ou que 

deveríamos escrever? Música de caráter universal ou música nacional? Osvaldo Lacerda 

(2005, p. 59), falando de "música nacional" afirma que é necessário, antes de tudo, que nos 

descartemos de dois sofismas. Primeiro o de que o compositor escreve música para si mesmo, 

de modo a dar apenas cumprimento a uma fatalidade criadora; o outro é o que diz que o gênio 

desafia as regras e prescinde da tradição. Ele acrescenta: 

[...] o que o compositor pretende, acima de tudo, é fazer-se inteligível ao 
próximo e, para isso, precisa revestir sua inspiração de uma forma adequada 
ao tempo e ao lugar em que escreve. Esse princípio deve ser reconhecido 
pelo compositor, porque se ele procura exprimir-se de maneira estranha ao 
seu ambiente e, portanto, estranha sua própria natureza, estará sendo, 
consciente ou inconscientemente, insincero. 
[...] Tanto o gênio musical como o talento anônimo que, no mais recôndito 
rincão do país, cria uma bela canção folclórica, pertencem inexoravelmente 
à mesma nação. Tanto esses dois extremos como os que entre eles se situam 
são elos da mesma cadeia, são manifestações, apenas em graus diferentes, do 
mesmo desejo e da mesma natureza de expressão artística.  
[...] A perfeição formal, pois, pode ser encontrada na mais complexa das 
sinfonias como na mais simples das melodias folclóricas (p. 59). 

 

No conjunto da obra de Osvaldo Lacerda, podemos encontrar diferentes elementos 

de caráter genuinamente brasileiro, tanto na parte da voz quanto na do piano. O estudo desses 

elementos com certeza possibilitará uma melhor compreensão dos caminhos trilhados na 

composição de tais peças, oferecendo-nos, ainda, a ocasião de conhecer os diferentes 

elementos rítmicos, melódicos e harmônicos utilizados por Lacerda em suas canções de 

câmara. É importante salientar que Lacerda, além de compositor, é atuante professor de 

Composição, Harmonia e Contraponto, o que nos permite inferir que, nas canções analisadas, 

encontraremos as premissas por ele defendidas e transmitidas a seus alunos e discípulos. 

Ademais, restringindo-nos às dez canções com texto de Manuel Bandeira, existe a 

possibilidade de se perscrutar a percepção do compositor sobre a poética de Bandeira ao 
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longo de quase cinqüenta anos, pois a primeira das canções foi composta em 1949 (O menino 

doente) e, as últimas, em 1997. 

Conheci pessoalmente o professor Osvaldo Lacerda em julho de 2005, quando por 

recomendação das professoras Belkiss S. Carneiro de Mendonça e Consuelo Quireze Rosa, 

mostrei a ele meus trabalhos de composição e pedi que me aceitasse como seu aluno de 

Composição, Harmonia e Contraponto. A partir de então, uma estreita relação estabeleceu-se 

entre nós e, com o passar do tempo, transformei-me, de aluno, em discípulo. Ao ter tido a 

oportunidade de conhecer mais de perto sua vasta produção musical, chamou-me especial 

atenção a coerência entre o que ensina Lacerda e o que ele próprio utiliza, especialmente nas 

canções de câmara. A fluência, a leveza do acompanhamento, a presença de tantos traços 

bastante recorrentes na música de nosso povo lá estão.  

É notório que Lacerda recebeu forte influência de seu mestre, Camargo Guarnieri, 

não somente durante os dez anos em que com ele manteve uma relação de aluno-professor, 

mas também posteriormente, já na condição de discípulo muito próximo. Interessa-nos, 

particularmente, no que respeita a canção de câmara, conhecer o que Lacerda extraiu desse 

relacionamento para incorporar definitivamente a seu métier de compositor. Ao falar da 

didática empregada por Guarnieri, assim se expressa Lacerda (2001, p. 53): 

[...] Na música vocal, corrige os erros de prosódia, chama a atenção para a 
limitação das vozes, e ensina a boa colocação das vogais. Na composição 
para canto e piano, cuida que o piano não seja um mero harmonizador, mas 
um verdadeiro parceiro do canto (o que é conseguido, muitas vezes, pelo 
emprego da técnica contrapontística). Chega-se, assim, a uma ideal 
integração dos três elementos da canção: texto, voz e instrumento. 

 

Geralmente, embora exista a possibilidade de se escrever em primeiro lugar a 

música, para depois nela se colocar o texto, essa não parece ser a prática mais usual. Exemplo 

da precedência da música sobre o texto são as Canções de Amor, escritas por Cláudio Santoro, 

nas quais Vinícius de Moraes colocou as palavras. Ao que tudo indica, o compositor e o poeta 

encontraram-se em Paris, em 1957/1958, tendo Santoro mostrado a Vinícius os esboços de 

alguns de seus prelúdios/exercícios, para as quais o poeta viria a fazer o texto (HUE, 2001, p. 

73). 

Se tomarmos o exemplo da modinha, tão presente e tão importante na música 

brasileira, percebemos que a preocupação em se obter a perfeita integração de texto e música 

não vem de agora. Em muitas modinhas antigas, da mesma forma como ocorre com as 

canções de câmara contemporâneas, o compositor também se vale de palavras ou de idéias 

tiradas do texto para representá-las musicalmente. (LIMA, 2001, p. 50).   
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Para se compor uma canção, a partir de um texto, ensina Lacerda, primeiramente é 

preciso escolher um bom texto. Um texto que chame atenção por sua beleza de conteúdo e no 

qual o compositor, após uma atenta leitura, possa embeber-se da emoção estética despertada 

por aquela obra de arte (MARIZ, 2002, p. 39). Depois, é preciso lê-lo em voz alta, de maneira 

ritmada, uma, duas, três, muitas vezes, de modo a se deixar impregnar pela força das palavras, 

por seu significado e pelas imagens por elas construídas. 

Ensina Lacerda que, do ponto de vista musical, uma canção capaz de exprimir o 

jeito de ser de um determinado povo não pode prescindir da utilização das chamadas 

"constâncias musicais", que nada mais são do que elementos da música do povo, regularmente 

recorrentes, e que refletem um dos aspectos do pensar musical de uma nação. Podem ser 

melódicas, rítmicas, harmônicas, polifônicas, tímbricas e formais. Delas o compositor deve 

lançar mão para criar música erudita de caráter nacional, sem se esquecer, no entanto, de que 

o emprego das constâncias melódicas da música popular deve desempenhar papel mais 

importante do que as constâncias rítmicas. As primeiras refletem mais intrinsecamente a 

psicologia musical da raça, por outro lado, o emprego pouco criterioso ou desabusado das 

fórmulas rítmicas muito características pode empobrecer a invenção do compositor e fazer 

com que a música brasileira se torne exótica até para nós mesmos. Não se nega, 

evidentemente, a importância do papel do ritmo na construção musical, todavia deve-se 

buscar o emprego equilibrado e judicioso, tanto das constâncias rítmicas quanto das melódicas 

(LACERDA in ALBUQUERQUE, 2005, p. 64).  

O pensamento de Lacerda não colide, por certo, com o fato de que muitos 

compositores, dentre os quais Villa-Lobos, Camargo Guarnieri e Lorenzo Fernandez, por 

exemplo, tenham usado abundantemente o acompanhamento ritmado, em ostinato, honrando, 

assim, nossas origens indígenas e africanas. Ele se refere muito mais, a meu ver, ao perigo 

representado por uma banalização desse recurso, quando empregado de maneira simplória e 

isolada, sem a presença de outros elementos que contribuam para caracterizar ou realçar nossa 

nacionalidade musical. 

No nordeste brasileiro abundam exemplos de constâncias melódicas, onde o 

modalismo encontra-se presente de forma importante. O modo mixolídio, que os folcloristas 

muitas vezes preferem denominar de "sétima abaixada"; o modo lídio, ou de "quarta 

aumentada", menos freqüente que o anterior; a coexistência dos dois modos na mesma 

melodia; o modo dórico, também muito encontrado. Há, ainda, a repetição de notas, como em 
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muitas emboladas1, bem como em melodias para exibição virtuosística instrumental, como no 

caso da flauta ou do cavaquinho, quando executam choros e maxixes, por exemplo.  

Evidentemente que a utilização pura e simples dessas escalas não atribui caráter 

nacional à melodia. Isso somente ocorre quando se utilizam processos melódicos tipicamente 

nossos e que podem, se bem conduzidos, conjugar-se perfeitamente com as mencionadas 

escalas, como se poderá perceber nos exemplos a seguir. 

 

 

  
 

Figura 1 – Cantiga do folclore nordestino, em modo mixolídio, recolhida por Camargo Guarnieri 
(LACERDA in ALBUQUERQUE, 2005, p. 117). 
 

 

 
Figura 2 – Melodia em modo lídio, recolhida por Mário de Andrade (LACERDA in 

ALBUQUERQUE, 2005, p. 117). 
 
 
 

 
Figura 3 – A coexistência da sétima abaixada e da quarta aumentada na mesma melodia, num 

trecho do Glória  da Missa Santa Cruz, de Osvaldo Lacerda (LACERDA in ALBUQUERQUE, 2005, p. 117). 
 

 

                                                
1 Forma poético-musical, improvisada ou não, em compasso binário, cuja melodia é declamatória, em valores 
rápidos e intervalos curtos, e que é usada pelos solistas nas peças com refrão coral ou dialogadas como cocos e 
desafios (FERREIRA, 2004). 
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Figura 4 - A utilização da quarta aumentada na canção Quando te vi pela primeira vez, de Camargo 

Guarnieri (MARIZ in SILVA, 2001, p.383). 
 

 

 
Figura 5 - Escala pentafônica, tema de Cantilena, de H. Villa-Lobos (LACERDA in 

ALBUQUERQUE, 2005, p. 116). 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 6 - Escala hexafônica num Canto de Oxalá, do candomblé nagô, recolhido por Camargo 

Guarnieri, na Bahia (LACERDA in ALBUQUERQUE, 2005, p. 116). 
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Já no que diz respeito à harmonia, predomina na música do povo o tonalismo 

harmônico europeu herdado de Portugal. Não é fenômeno nacional e mesmo novos processos 

são invenções individuais, passíveis de serem generalizadas universalmente. Mesmo se 

utilizarmos processos harmônicos exóticos, criando uma ambiência harmônica extravagante 

ao tonalismo europeu, isso será episódico e não sistemático e quer sejam tomados como 

modos ou como alterações, isso já está recepcionado na harmonização européia, na opinião de 

Mário de Andrade (1928, apud LACERDA in ALBUQUERQUE, p. 74). 

Ainda assim, encontramos com relativa freqüência um processo harmônico 

recorrente em nossa música popular, que é a modulação à subdominante quando em modo 

menor, especialmente na música urbana de origem carioca, como no choro, no tango 

brasileiro e no maxixe. Embora não possamos falar em "harmonia nacional", tal processo 

pode servir para realçar a melodia de origem popular, acentuando seu caráter brasileiro.  

No que se refere às constâncias polifônicas, merecem destaque as chamadas 

"terças caipiras", muito encontradas na música do homem do campo de São Paulo e Minas 

Gerais, assim como em suas regiões limítrofes. Não se baseiam simplesmente no intervalo de 

terça, mas ao se associarem a constâncias melódicas e rítmicas próprias desse tipo de música, 

espelham o próprio jeito de ser do caipira. Outro elemento muito característico da música 

brasileira é o baixo melódico do violão, desenvolvido pelos tocadores populares de violão, do 

norte ao sul do país, onde além de enriquecerem a melodia principal, chegam às vezes a 

constituir linhas melódicas independentes, de grande expressividade. Não foi, portanto, por 

acaso que muitos de nossos grandes compositores lançaram mão desse recurso em obras para 

diferentes formações o que, na escrita para piano, convencionou-se chamar de "violão 

pianístico". (LACERDA in ALBUQUERQUE, 2005, p. 81). 

 

 

 
Figura 7 – Moda de viola recolhida por Rossini Tavares de Lima (LACERDA in 

ALBUQUERQUE, 2005, p.119). 
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Figura 8 - O emprego da terça caipira no Credo, da Missa a duas vozes, de Osvaldo Lacerda 

(LACERDA, 2005, p. 81). 
 

Ao considerarmos a canção como sendo “poesia cantada”, algo fundamental é a 

prosódia2. Infelizmente, compositores há que simplesmente ignoram ou não se atentam para a 

importância de que as sílabas tônicas sejam respeitadas e cantadas como tal. Isso talvez possa 

se explicar pela influência de modinhas mais antigas, onde com muita freqüência se percebe o 

deslocamento do acento da tonicidade de certas palavras, muito ao gosto do povo 

(RODRIGUES, 1982, p. 109), mas que certamente não cabe numa canção de câmara. 

Os exemplos abaixo nos mostram duas situações. Na primeira, a palavra “canção” 

não tem sua prosódia respeitada (exemplo hipotético 9), uma vez que a sílaba átona "can" é 

prolongada indevidamente numa nota mais longa e num ritmo que a acentua, deslocando, 

portanto, o acento que deveria recair sobre a sílaba tônica "ção". Na segunda, utiliza-se uma 

síncopa de modo a evitar o erro de prosódia. 

 

 

 
Figura 9 – Hipotético erro de prosódia 
 

 

 

                                                
2 Prosódia: Ajuste das palavras à música e vice-versa, a fim de que o encadeamento e a sucessão de síbalas fortes 
e fracas coincidam, respectivamente, com os tempos fortes e fracos dos compassos (FERREIRA, 2004). 
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Figura 10 - trecho de Saudade (música de Fernando Cupertino e texto extraído de trovas de autores 

diversos). 
 

Outra preocupação diz respeito à cacofonia, ao acentuar ou articular 

indevidamente certas sílabas, fazendo com que soem de maneira desagradável. No exemplo 

abaixo, a modinha vilaboense3 Luares goianos, nas duas versões colhidas por Maria Augusta 

Calado de Saloma Rodrigues (1982, p. 145), aparece uma gritante cacofonia: a sílaba “cos” 

da palavra “brancos” transforma-se em “cús” pela colocação da sílaba átona da palavra 

“brancos” numa nota aguda. Na versão em compasso 3|4 isso é ainda mais intenso, pois além 

da altura da nota, ela tem duração mais prolongada. 

 

 
Figura 11 - trecho de Luares goianos, atribuída a Joaquim Bonifácio de Siqueira (1883-1923), em 

duas variantes (RODRIGUES, 1982, p. 145). 
 

A busca do equilíbrio entre voz e piano mostra-nos, por vezes, soluções bastante 

originais. Uma das mais freqüentes é movimentar uma das partes, enquanto a outra tem notas 

de duração mais longa, como podemos notar nos últimos compassos da canção Quando 

embalada, de Camargo Guarnieri (exemplo 12).  

 

 

                                                
3 Gentílico que designa o natural ou habitante de Vila Boa de Goiás, atual Cidade de Goiás, antiga Capital do 
Estado de Goiás, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
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Figura 12 - trecho de Quando embalada (Camargo Guarnieri). Enquanto a voz executa notas mais 

longas, descendentes por grau conjunto, o piano imita um violão seresteiro em semínimas pontuadas e colcheias, 
num movimento cromático descendente. 

 
 
O movimento contrário também é freqüentemente utilizado na busca de uma maior 

variedade melódica e harmônica. Por outro lado, muitas vezes o ritmo tem, também, uma 

participação destacada. Neste caso, muitas são as possibilidades, tais como o uso da síncopa, 

do baixo cantante imitando o violão – chamado por alguns de “violão pianístico”, ou da 

simples insistência do mesmo motivo rítmico, numa espécie de ostinato
4. No exemplo a 

seguir, um trecho da canção Lembranças do Losango Cáqui, de Camargo Guarnieri, onde o 

compositor utiliza o modo frígio em Fá sustenido menor, encontramos o acompanhamento em 

ostinato com um marcado caráter rítmico; já o baixo imitando o violão, pode ser encontrado 

na Valsa romântica, de Osvaldo Lacerda. 

 
Figura 13 - início da canção Lembranças do Losango Cáqui, de Camargo Guarnieri, com texto de 

Mário de Andrade (MARIZ in SILVA, 2001, p. 383). 
 

                                                
4 Ostinato: Termo que se refere à repetição de um padrão musical por muitas vezes sucessivas (ZAHAR, Jorge 
Ed.- Dicionário Grove de Música edição concisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1994, pg. 687). 
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Figura 14 - trecho de Valsa romântica (Osvaldo Lacerda), que nos mostra o movimento contrário 

(compassos 10 e 16) e o violão pianístico no acompanhamento do baixo. 
 

A fluência da melodia sobre o texto reveste-se, também, de grande importância. É 

preciso transmitir, na música, o sentido requerido pelas palavras. Assim, exige-se do 

compositor uma coerência entre o desenvolvimento da linha melódica e o sentido das 

palavras. Para tanto, recursos de dinâmica e de andamento são também freqüentemente 

utilizados, assim como a mudança da fórmula de compasso, de modo a realçar as inflexões 

desejadas e a manter a métrica do discurso. É o que temos no exemplo 15, Ouvir estrelas, 

canção de Osvaldo Lacerda com texto de Olavo Bilac: no compasso 23, percebe-se o início de 

uma frase com a indicação de "piano", que é reforçada no compasso seguinte com a indicação 
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de "piano e crescendo", numa feliz potencialização da imagem sugerida pelo texto (..."e ao vir 

do sol saudoso e em pranto inda as procuro pelo céu deserto"...). Note-se que dos compassos 

32 a 36 a melodia acompanha a linha interrogativa do texto, numa progressão fluente que é 

coerente com o sentido das palavras e que respeita a prosódia ao lançar mão de artifícios 

como a mudança da fórmula de compasso e o emprego de tercinas. Recurso semelhante é 

empregado mais adiante, alternando o compasso binário e o ternário, em perfeito respeito à 

prosódia, ao ritmo e à métrica do soneto. Além disso, as alterações de dinâmica, 

especialmente do compasso 37 até o final da peça, prescrevem os rumos que se deve adotar 

para sua correta interpretação, de modo a permitir que a música sublinhe fortemente o sentido 

das palavras. 
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Figura 15 - Ouvir estrelas (música de Osvaldo Lacerda e texto de Olavo Bilac). 

 

 

Outro aspecto extremamente importante a ser considerado em qualquer canção de 

câmara, diz respeito ao papel desempenhado pelo instrumento acompanhador, em geral o 

piano. Dependendo da obra, o pianista deve observar a escrita polifônica, a independência das 

vozes, ressaltando a melodia principal e, sobretudo, fazer soar o baixo. Nas situações onde 

existe uma linha melódica superior apoiada por um baixo igualmente melódico, é fundamental 

manter o diálogo entre as vozes e, ainda, quando a melodia do baixo é proeminente, o pianista 

deve executá-la "cantando", posto que, muitas vezes, trata-se do som seresteiro que evoca o 

violão trovador (SANTOS, 2006, p. 84).  

Muito embora o acompanhamento não esteja subordinado à voz, pois que 

freqüentemente estabelece um diálogo com ela ou ainda atua de forma mais autônoma, o 

piano não deve ser "invasivo", ou seja, não deve competir com a voz, impondo-se com uma 

evidência que muitas vezes diminui a ênfase e o papel do texto cantado e sua significação 

poética e sonora.   

Tais observações nos remetem à delicada e crucial questão da interpretação. Se 

considerarmos, como já foi dito, que a canção é poesia cantada e que, além disso, envolve voz 

e acompanhamento, a interpretação pode realçar ou sepultar a beleza e as qualidades de uma 

canção, aqui entendidas, sobretudo, como a beleza e a coerência da construção musical com a 
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mensagem poética. Feitas as considerações sobre o acompanhamento, resta-nos abordar a 

interpretação sob o aspecto vocal. 

Recomenda-se, antes de se estudar a melodia, ler e declamar o texto repetidas 

vezes; encontrar nele as inflexões precisas, as pausas e as frases que necessitam ser faladas 

sem interrupção para a respiração, por exemplo. Depois de feito isso, é preciso analisar 

detidamente o andamento, a expressão, a dinâmica, enfim todas as indicações feitas pelo 

compositor, de modo a compreender em profundidade a intenção ali colocada pelo autor da 

obra.  

Finalmente, cantor e acompanhador necessitam construir um consenso sobre como 

interpretar a peça em estudo e, ainda mais, buscar estabelecer uma verdadeira cumplicidade 

ativa, numa comunicação capaz de oferecer um ao outro a resposta conjunta e simultânea ao 

desafio de bem interpretar. 
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4 – As dez canções analisadas 

 

A análise das canções objeto deste estudo obedecerá a um esquema sistematizado 

a partir das sugestões do próprio compositor. Para Lacerda, a canção é "poesia cantada" e, 

assim, o mais importante seria aquilatar a coerência entre a música e o texto, chamando a 

atenção para os recursos utilizados pelo compositor, tanto na parte vocal como instrumental, 

que permitam atingir plenamente o objetivo. Ele insiste, ainda, em realçar dois aspectos 

importantes, em sua opinião. O primeiro deles é que "música requer coerência e variedade", 

de modo a evitar-se a monotonia da simples repetição, mas de forma que a peça guarde sua 

coerência intrínseca. O outro diz respeito à interpretação do gênero canção, que requer não 

apenas domínio da técnica vocal, mas, também, capacidade declamatória e unidade no 

tratamento do texto, da voz e do instrumento.  

Assim, pareceu-nos adequado escolher uma análise onde os aspectos 

fenomenológicos sejam o ponto principal, sem, contudo, deixar de lado os aspectos formais, 

melódicos, harmônicos e rítmicos. A abordagem fenomenológica refere-se à intencionalidade 

da consciência humana no descrever, compreender e interpretar os fenômenos que se 

apresentam à nossa percepção. O principal consistirá em tentar demonstrar como o 

compositor escreveu a canção, a partir da premissa já exposta, ou seja, usando a música para 

colocar, de modo coerente e interessante, o texto em evidência. 

Adotaremos a seguinte matriz analítica, composta por uma ficha catalográfica e 

pelo estudo analítico, que por sua vez comporta uma análise morfo-estrutural e os 

comentários do compositor, obtidos por meio de entrevista e resposta a um questionário semi-

estruturado: 

 

1- Ficha catalográfica da canção 

1.a. Título da obra. 

1.b. Ano de composição. 

1.c. Duração e tessitura da voz. 

1.d. Existência ou não de dedicatário(s). 

1.e. Data e dados relativos à primeira audição. 

1.f. Existência ou não de revisão posterior pelo autor. 

1.g. Data e dados relativos à estréia pós-revisão. 

1.h. Existência de algum dado particular referente à obra. 

1.i. Edição e/ou gravação 
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1.j. O texto utilizado5 

 

2- Estudo analítico 

2.a. Análise morfo-estrutural 

2.b. Comentários do próprio compositor a respeito da peça, a partir do seguinte questionário: 

 

 2.b.1 - Que razões o levaram a escrever essa canção? 

 2.b.2 - Há alguma particularidade a ser destacada nessa canção? 

 2.b.3 - Ela foi dedicada a alguém em particular? 

 2.b.4 - Qual o caráter que o senhor, como compositor, desejou imprimir a essa canção? 

 2.b.5 - Há algum outro comentário que o senhor julga pertinente registrar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 As obras de onde foram extraídos os poemas são as mencionadas por BARBOSA, Virgínia. Manuel Bandeira: 
120 anos de nascimento, presença em bibliotecas brasileiras. Disponível em 
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&page
Code=402&textCode=6320&date=currentDate. Acesso em 26/02/2009. 
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1- O menino doente. 

 

1- Ficha catalográfica da canção  

1.a. Ano de composição: 1949. 

1.b. Duração aproximada e tessitura da voz: 3' 10. Voz média. 

1.c. Dedicatória: "à minha querida mãe". 

1.d. Primeira audição em São Paulo (SP), em 1949. Mezzo soprano: Júlia Costa; piano: 

Osvaldo Lacerda. 

1.e. Revisão pelo autor em 1972. 

1.f. Estréia da revisão em 20 de abril de 1979, em São Paulo (SP). Mezzo soprano: Lenice 

Prioli; piano: Clélia Ognibene. 

1.g. Peça de confronto da prova eliminatória do VI Concurso de Interpretação da Canção de 

Câmara Brasileira (2004), promovido pelo Centro de Música Brasileira, São Paulo (SP). 

1.h. Edição da revisão: São Paulo: Novas Metas, 1980.  

Edição: Barcelona: Tritó, 2005. 

1.i. Gravações:  

1.i.1. Lenice Prioli, mezzo soprano; Maria José Carrasqueira, piano. 

LP "Osvaldo Lacerda" – Discos Marcus Pereira MPL 9410, 1980. 

1.i.2. Lenice Prioli, mezzo soprano; Maria José Carrasqueira, piano. 

CD "Osvaldo Lacerda – Música de câmara", 1999. 

1.i.3. Denise de Freitas, mezzo soprano; Eudóxia de Barros, piano. 

CD "Ouvindo Osvaldo Lacerda" – ABM Digital, 2003. 

1.i.4. Patrícia Caicedo, soprano; Eugenia Gassul, piano. 

CD "A mi ciudad nativa" – Mundo Arts, Barcelona (Espanha), 2005. 
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O menino doente 

(do livro Poesias: A cinza das horas, Carnaval, Ritmo dissoluto) 

 

O menino dorme. 
 
Para que o menino  
durma sossegado, 
sentada a seu lado 
a mãezinha canta: 
 
__ “Dodói, vai-te embora! 
Deixa o meu filhinho. 
dorme... dorme... meu...” 
 
Morta de fadiga 
ela adormeceu. 
 
Então, no ombro dela, 
um vulto de santa, 
na mesma cantiga, 
na mesma voz dela,  
se debruça e canta: 
 
__“ Dorme, meu amor, 
dorme, meu benzinho...” 
 
E o menino dorme. 

 

2– Estudo analítico 

2.a. Análise morfo-estrutural:  

 

A canção O menino doente possui cinco compassos de introdução, com a 

indicação de "Tranqüilo":  

 
Figura 16 – Osvaldo Lacerda: O menino doente (compassos 1 a 6). 
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Os compassos introdutórios visam à criação de uma ambientação sonora para a 

apresentação de um recitativo de 10 compassos, escrito naquela que Baptista Siqueira chama 

de "escala brasileira" (SIQUEIRA, 1951), onde estão presentes o abaixamento do sétimo grau 

e a elevação do quarto: 

 

 
Figura 17 - Osvaldo Lacerda: O menino doente (compassos 6 a 15) 

 

 

Segue-se um interlúdio de dois compassos (compassos 16 e 17), que se comportam 

como uma ponte harmônica com uma nítida intenção suspensiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 18 – Osvaldo Lacerda: O menino doente (compassos 16 a 17). 
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Apresenta-se, então, um primeiro tema ("Moderato", com ternura). Trata-se de um 

acalanto onde o tonal predominante cede lugar, por vezes, ao modal (compassos 26 e 27), 

terminando mais adiante num acorde suspensivo que realça o a mensagem do texto: 

 

 

 

 

 
Figura 19 – Osvaldo Lacerda: O menino doente (compassos 18 a 32). 

 

Novo interlúdio de dois compassos (33 e 34) retoma a atmosfera da introdução, 

seguindo-se imediatamente novo trecho narrativo de 9 compassos, que se encerra também 

suspensivamente com um acorde de si maior com 7ª menor acrescentada: 
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Figura 20 – Osvaldo Lacerda: O menino doente (compassos 33 a 43). 

 

O segundo acalanto, que se inicia no compasso 44 (Moderato), recebe a indicação 

de "dolcissimo". Nele, o piano mantém na mão direita um ostinato melódico, enquanto a 

esquerda ocupa-se dos acordes para a definição rítmica e harmônica. Aqui, mais uma vez, o 

compositor vale-se de alguns recursos para buscar a coerência com as palavras. Cria uma 

atmosfera etérea e delicada, em consonância com o texto, que descreve a canção de ninar que, 

ao finalizar, sugere o adormecer da criança:  
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Figura 21 – Osvaldo Lacerda: O menino doente (compassos 44 a 52). 

 

Seguem-se dois compassos de conclusão da frase melódica a cargo do 

instrumento, seguidos de uma coda de 7 compassos que se inicia a partir do compasso 55, 

numa variante do mesmo tema narrativo, enunciado pela voz no início da peça. Os compassos 

finais remetem-nos ao modalismo inicial. 
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Figura 22 – Osvaldo Lacerda: O menino doente (compassos 53 a 61). 

 

Percebe-se, na parte do piano, que o ritmo aparece bem definido pela mão 

esquerda dos compassos 18 a 32 (primeiro acalanto), ficando a mão direita livre para os 

acordes. No segundo acalanto (compassos 44 a 54), o ritmo continua bem definido pela mão 

esquerda – que também trabalha a harmonia, enquanto a direita mantém um ostinato 

melódico, como já referido. Fora dessas partes, não há uma definição rítmica muito precisa; 

antes, o piano ocupa-se fundamentalmente de fornecer ao canto o necessário apoio 

harmônico.  

A dinâmica, a agógica, os efeitos harmônicos suspensivos, assim como outros 

recursos de que lança mão o compositor, guardam estreita relação com a mensagem veiculada 

pelo texto, reforçando o sentido das palavras. Para bem perceber tudo isso, é importante 

acompanhar atentamente o desenvolvimento da música em relação ao texto. 

 

2.b. Comentários do compositor: 

 

 Osvaldo Lacerda considera que Manuel Bandeira une muito bem o atributo de 

intuição poética com o racionalismo, num perfeito entendimento entre o racional e o intuitivo, 

o que, a seu ver, é o apanágio do verdadeiro poeta. Além disso, Bandeira domina plenamente 

a técnica, utilizando-a como meio para se exprimir. Indagado sobre o porquê de sua 

preferência por Manuel Bandeira, responde Lacerda: "[...] é alta a qualidade da poesia, sob 

todos os aspectos, e é muito brasileiro no sentir. São estes atributos que me fazem preferir 

Manuel Bandeira". 

Sobre as razões que o levaram a escrever "O menino doente", assim se expressa o 

compositor: 
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[...] Em grande parte, o que me levou a escrever esta canção foi porque eu 
tinha escrito a primeira, Minha Maria... esta foi - não digo inspirada, mas 
ajudada por um namoro que eu tive com uma "Maria" e, por acaso, eu achei 
essa poesia ao ler Castro Alves e... a inspiração foi instantânea, e eu escrevi. 
Depois eu me disse: vou fazer uma primeira canção para uma namorada? 
Era muito mais justo fazer para meus pais... Então, logo me caiu nas mãos – 
e eu acredito muito no destino, [...] eu estava destinado a encontrar essa 
poesia "O menino doente" num livro do Manuel Bandeira. Então foi isso que 
me levou a escrever essa canção, para dedicá-la a meus pais e, também, por 
um fato maravilhoso: é que "O menino doente" possibilita dois acalantos, um 
caso único, creio eu, pelo menos na música brasileira, de uma poesia que 
envolve dois acalantos. Um é o acalanto da mãe, que está cansada e 
adormece... então, uma aparição ao lado da mãe continua... e temos aí um 
segundo acalanto, que tem que ser diferente do primeiro. Procurei fazer esse 
segundo acalanto um pouco mais etéreo do que o primeiro. Quanto a essa 
aparição, o materialista vai dizer que é uma alucinação do poeta; o católico 
vai dizer que é o anjo da guarda... Eu prefiro a interpretação espírita: 
enquanto a mãe dormia, o espírito dela continuou velando pela criança. 
Então, é a alma da mãe. [...] Tudo isso em poucas linhas porque a poesia é 
sintética. Tem todo um quadro maravilhoso numa pequena poesia. 
[...] É uma canção descritiva, que tem uma atmosfera penumbrosa: o quarto 
de uma criança doente e a mãe (entrevista concedida por Osvaldo Lacerda, 
2008). 
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2- Cantiga I 

 

1- Ficha catalográfica da canção 

1.a. Ano de composição: 1950. 

1.b. Duração aproximada e tessitura da voz: 1'45. Voz aguda. 

1.c. Não há dedicatória. 

1.d. Primeira audição em São Paulo (SP), em 29 de abril de 1952. Soprano: Dóris Câmera; 

piano: Osvaldo Lacerda. 

Em 1964, Osvaldo Lacerda compôs uma outra canção com o mesmo texto, a que deu o nome 

de Cantiga II. A composta em 1950 passou a denominar-se Cantiga I. Revisão pelo autor em 

1974. 

1.e. Gravações:  

1.e.1. Lenice Prioli, mezzo soprano; Selma Asprino, piano. 

LP "O brasileiro de sempre" – Academia Santa Cecília de Discos, ASC 103. 

1.e.2. Sandra Félix, soprano; Scheilla Glaser, piano. 

CD "Canções brasileiras" – Paulus 005328, 2000. 

1.e.3. Denise de Freitas, mezzo soprano; Eudóxia de Barros, piano. 

CD "Ouvindo Osvaldo Lacerda" – ABM Digital, 2003. 

 

 

Cantiga I 

(do livro “Estrela da Manhã”) 

Nas ondas da praia 
 nas ondas do mar 
 quero ser feliz 
 quero me afogar. 
 

    Nas ondas da praia 
 quem vem me beijar ? 
 Quero a estrela-d’alva 
 rainha do mar. 
 

Quero ser feliz 
 nas ondas do mar 
 quero esquecer tudo 
 quero descansar. 
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2- Estudo analítico 

2.a. Análise morfo-estrutural 

 

Cantiga I tem forma ternária bem definida (A-B-A). Principia por uma introdução 

de quatro compassos com a indicação "sem pressa", onde o baixo do piano movimenta-se por 

segundas descendentes, retornando à tônica do mesmo modo, em movimento ascendente, 

afirmando a tonalidade predominante (dó menor). 

 
Figura 23 – Osvaldo Lacerda: Cantiga I (compassos 1 a 5) 

 

Segue-se, então, o tema A, anacrústico, que é repetido: 

 

  

 Figura 24 - Osvaldo Lacerda: Cantiga I (compassos 5 a 13). 
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Depois de rápida modulação, surge o tema B, expresso predominantemente no seu 

relativo maior (mi bemol), mas que transita com modulações sucessivas para os tons vizinhos, 

até terminar em sol menor, encaminhando-se para o retorno do primeiro tema, em dó menor. 

 

 

 
Figura 25 – Osvaldo Lacerda: Cantiga I (compassos 14 a 23). 

 

 

 O tema A é então repetido (A'), encerrando-se com uma coda de cinco compassos, 

em cujo final encontramos a presença de sétima abaixada e de quarta aumentada: 
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Figura 26 – Osvaldo Lacerda: Cantiga I (compassos 24  a 37). 

. 

Nas duas vezes em que aparece o tema A, há uma polirritmia uniforme, que se 

repete de modo idêntico no piano: 

 
Figura 27 – Osvaldo Lacerda: Cantiga I (compassos  24 a 27). 
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Na parte B, central, há uma pequena alteração rítmica com relação à parte A, 

porém sem grandes mudanças no decorrer da seção.  

Praticamente todo o tempo, o piano sugere um movimento ondulante, deixando a 

voz livre para o canto. Há pouquíssimo uso de acordes, o que é largamente compensado pelo 

tratamento contrapontístico polirrítmico. 

 

2.b. Comentários do compositor: 

 

Não houve, segundo o compositor, uma razão especial que o levasse a escrever 

"Cantiga". Apenas o fato de ser uma poesia bonita: 

[...] É uma poesia bonita, não tem, assim... uma motivação especial. No 
acompanhamento, procurei sugerir um movimento de onda, ondulante, e 
creio que consegui... É um acompanhamento simples, que depende muito do 
bom uso do pedal.  
[...] Agora, passaram-se os tempos e tinha uma aluna minha que era cantora, 
que queria cantar a Cantiga, mas ela não gostava muito da canção. Como eu 
queria favorecê-la, eu escrevi com a mesma letra uma segunda Cantiga, que 
é "prima" da primeira (entrevista concedida por Osvaldo Lacerda, 2008). 
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3- Felicidade 

 

1- Ficha catalográfica da canção 

1.a. Ano de composição: 1951. 

1.b. Duração aproximada e tessitura da voz: 3'15. Voz média. 

1.c. Não há dedicatória. 

1.d. Primeira audição em São Paulo (SP), em 28 de julho de 1952. Mezzo soprano: 

Mariângela Rea; piano: Tereza Amaral Castro. 

1.e. Revisão pelo autor em 1972. 

1.f. Gravação:  

1.f.1. Denise de Freitas, mezzo soprano; Eudóxia de Barros, piano. 

CD "Ouvindo Osvaldo Lacerda" – ABM Digital, 2003. 

 

           Felicidade 
 
               (do livro Poesias: A cinza das horas, Carnaval, Ritmo dissoluto) 

 
A doce tarde morre. E tão mansa 
ela esmorece, 
tão lentamente no céu de prece, 
que assim parece, toda repouso,  
como um suspiro de extinto gozo 
de uma profunda, longa esperança 
que, enfim cumprida, morre, descansa... 
 
E enquanto a mansa tarde agoniza, 
por entre a névoa fria do mar 
toda a minh’alma foge na brisa: 
tenho vontade de me matar! 
 
Oh, ter vontade de se matar... 
bem sei é cousa que não se diz. 
Que mais a vida me pode dar? 
Sou tão feliz! 
 
Vem, noite mansa... 
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2- Estudo analítico 

2.a. Análise morfo-estrutural 

 

Mais uma vez, o compositor lança mão de uma curta introdução de dois 

compassos, na região aguda do piano, sugerindo um som longínquo e tranqüilo: 

 

 

 

Figura 28 – Osvaldo Lacerda: Felicidade (compassos 1 e 2). 

 

Um recitativo tem então início. Depois de dois compassos em que se anuncia uma 

melodia consonante, um ostinato em arpejo acompanha a voz, terminando num intervalo de 

segunda menor que reforça o sentido da palavra "descansa": 
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Figura 29 – Osvaldo Lacerda: Felicidade  (compassos 3 a 18). 

 

Segue-se um interlúdio de nove compassos, de caráter expansivo, absolutamente 

inesperado, com o baixo em tercinas, e que contrasta fortemente com o ambiente sonoro 

delineado anteriormente. Subjetivamente poder-se-ia pensar num sentimento de libertação, 

consoante com o texto imediatamente anterior "[...] de uma profunda, longa esperança que 

enfim cumprida, morre, descansa". 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Osvaldo Lacerda: Felicidade  (compassos 19 a 27). 
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O motivo principal surge em seguida, escrito em compasso composto, anacrústico 

e introduzido por um arpejo em dó menor: 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Osvaldo Lacerda: Felicidade (compassos 28 a 44). 
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Depois, o compositor, em poucos compassos, retoma elementos melódicos com 

que trabalhou no trecho acima e os integra a outros do interlúdio já exposto, para terminar a 

seção insistindo no intervalo de segunda menor entoado pelo canto e repetido em oitavas pelo 

piano, sugerindo eco: 

 

 

 
Figura 32 – Osvaldo Lacerda: Felicidade (compassos 45 a 50). 

 

Volta o mesmo interlúdio, com duas pequenas diferenças: o andamento, que é 

indicado como "um pouquinho mais lento" e a finalização num acorde de si bemol maior. O 

canto, então, partindo dessa tonalidade, faz uma rápida passagem por fá menor (4º. grau da 

tonalidade predominante) para terminar num acorde de dó maior: 
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Figura 33 – Osvaldo Lacerda: Felicidade (compassos 51 a 63). 

 

Esta canção tem a singularidade de apresentar um interlúdio que separa duas partes 

do texto e que é repetido, como uma preparação para a conclusão da mensagem vocativa da 

poesia "Vem, noite mansa...". Em nenhuma outra desse grupo de dez canções estudadas, isso 

ocorre. Aliás, Lacerda é parcimonioso nas partes confiadas ao piano em todas as suas canções, 

como bem se pode ver pelas curtas introduções instrumentais. 

É curiosa a utilização de um intervalo de segunda menor que acompanha a 

afirmação "sou tão feliz!" (compasso 50). Soa como uma afirmação duvidosa, melancólica, 

condizente com passagens anteriores onde a poesia fala de morte e de descanso, em que o 

mesmo intervalo é empregado (compassos 18 e 44). 
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2.b. Comentários do compositor: 

 

Tanto "Cantiga", quanto "Felicidade", tem caráter lírico. Indagado sobre de que 

maneira trabalha o texto para compor uma canção, ensina-nos o compositor:  

[...] Eu defino canção de câmara como poesia cantada. Então, a transmissão 
para o povo pelo cantor é um fenômeno que demanda atenção tanto para a 
poesia, como para o canto e o acompanhamento. Eu acho que o canto e o 
acompanhamento pelo piano, ou por outros instrumentos, são servidores da 
poesia. Então, é fundamental que eles reflitam a poesia... e o que é o canto 
senão o aumento da emoção?... Daí eu dar muita importância a fazer uma 
melodia e o ambiente em função da poesia. Antes de musicar, eu declamo 
sozinho a poesia para sentir o ritmo dela, para entrar no seu âmago e só 
então é que eu componho, ao contrário de muitos compositores brasileiros 
que gostam da poesia, entram de mergulho na música e o que acontece? A 
poesia vai para um lado e a música vai para o lado oposto (entrevista 
concedida por Osvaldo Lacerda, 2008). 
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4- Poemeto erótico 

 

1- Ficha catalográfica da canção 

1.a. Ano de composição: 1951. 

1.b. Duração aproximada e tessitura da voz: 1'50. Voz aguda. 

1.c. Não há dedicatória. 

1.d. Não há registro sobre a primeira audição.  

1.e. Gravações:  

1.e.1. Tomasino Castelli, tenor; Eudóxia de Barros, piano. 

CD "Canções de câmara - Osvaldo Lacerda" – Paulinas Comep – 12220-3, 1998. 

1.e.2. Patrícia Caicedo, soprano; Eugênia Gassull, piano. 

CD "A mi ciudad nativa" – Mundo Arts, Barcelona (Espanha), 2005. 

1.f. Edição: Barcelona: Tritó, 2005. 
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         Poemeto erótico 
(do livro “A Cinza das Horas”) 

 
Teu corpo claro e perfeito, 
- teu corpo de maravilha, 
quero possuí-lo no leito  
estreito da redondilha... 
 
Teu corpo é tudo o que cheira... 
Rosa... flor de laranjeira... 
 
Teu corpo, branco e macio, 
é como um véu de noivado... 
 
Teu corpo é pomo doirado... 
 
Rosal queimado do estio, 
desfalecido em perfume... 
 
Teu corpo é a brasa do lume... 
 
Teu corpo é chama e flameja 
como à tarde os horizontes... 
 
É puro como nas fontes 
a água clara que serpeja, 
que em cantigas se derrama... 
 
Volúpia de água e da chama... 
 
A todo momento o vejo... 
teu corpo... a única ilha 
no oceano do meu desejo... 
 
Teu corpo é tudo o que brilha, 
teu corpo é tudo o que cheira... 
Rosa, flor de laranjeira... 
 
Nota do compositor: Não foram utilizados, na música, os versos nos. 17, 
18, 20 (“a única ilha”) e 21. 
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2- Estudo analítico 

2.a. Análise morfo-estrutural 

 

A canção, cujo caráter vem indicado como "apaixonado, mas com ternura", tem 

forma binária, com uma introdução de seis compassos, que enunciam um padrão rítmico a 

vigorar praticamente em toda a peça. Na introdução, o compositor emprega o chamado "modo 

misto", também chamado de "escala brasileira", em que há a coexistência da quarta 

aumentada e da sétima abaixada. É a única das canções analisadas que apresenta armadura de 

clave. Em todas as outras o compositor prefere indicar os acidentes na pauta, sem armar a 

clave. 

 

 
Figura 34 – Osvaldo Lacerda: Poemeto erótico (compassos 1 a 6). 

 

O tema A, anacrústico, que é repetido, tem 16 compassos, com ritmo bem 

sincopado e apresenta escrita modal associada à escrita tonal. No compasso 15, o emprego do 

acorde de sétima de ré bemol maior, seguido pela tonalidade de sol bemol maior, enfatiza o 

texto "... teu corpo é tudo que cheira" (na primeira vez) e "... teu corpo é chama e flameja" (na 

segunda vez). Há um encadeamento harmônico utilizando tons vizinhos, que finaliza o tema 

A no primeiro grau da tonalidade original. 
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Figura 35 – Osvaldo Lacerda: Poemeto erótico (compassos 5 a 23). 

 

O tema B, também anacrústico, tem 12 compassos, seguidos por uma coda de 5 

compassos, com a presença de um lá bemol no penúltimo compasso, que nos remete ao 

ambiente do modalismo inicial. Na coda, o compositor usa, repetidamente, o nome "Rosa", 

com função vocativa, o que reforça o sentido do texto, onde o poeta canta o corpo da mulher 

amada. 
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Figura 36– Osvaldo Lacerda: Poemeto erótico (compassos 21 a 40). 

 

2.b. Comentários do compositor: 

 

No momento em que foi realizada a entrevista com o professor Osvaldo Lacerda, 

este contabilizava 130 canções escritas, dentre as quais, segundo ele mesmo confessou, 

"Poemeto erótico" seria a "filha predileta".  
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[...] Eu acho que acertei em cheio ao musicar a poesia. E como eu lhe contei 
agora há pouco, me chamou muita atenção um trecho dessa poesia, onde ele 
diz com referência à amada: “quero possuí-la no leito estreito da 
redondilha”. Isto, para mim, é um dos maiores achados da poesia brasileira, 
mesmo sem ter a pretensão de conhecer toda a poesia brasileira, mas é uma 
coisa tão espiritualizada, tão única!... E sabe por quê? Porque ele diz: “quero 
possuí-la”. Como? Na cama? Não! Ali ele quer possuí-la na poesia que está 
fazendo. Então ele diz: “quero possuí-la no leito estreito da redondilha”. O 
que é a redondilha? É um tipo de verso de 5 – que é a redondilha menor – ou 
de 7 sílabas, que é a redondilha maior. Foi essa a imagem que provocou, em 
grande parte, a composição (entrevista concedida por Osvaldo Lacerda, 
2008). 

 

 

5- Mandaste a sombra de um beijo 

 

1- Ficha catalográfica da canção 

1.a. Ano de composição: 1962. 

1.b. Duração aproximada e tessitura da voz: 1:30. Voz média. 

1.c. Não há dedicatória. 

1.d.Primeira audição em São Paulo (SP), em 24 de setembro de 1964. Barítono: Jarbas 

Braga; piano: Fritz Jank. 

Obs.- Esta canção recebeu o 2º. Prêmio do concurso "A Canção Brasileira de 1962", 

promovido pela Rádio Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro. Concorreram 39 

canções de 21 autores. 

 

Mandaste a sombra de um beijo 
          
                       (do livro Poesias completas, com o título de Canção) 
 
Mandaste a sombra de um beijo 
na brancura de um papel: 
tremi de susto e desejo, 
beijei chorando o papel. 
 
No entanto, deste o teu beijo 
a um homem que não amavas: 
esqueceste o meu desejo 
pelo de quem não amavas. 
 
Da sombra daquele beijo 
que farei, se a tua boca 
é dessas que sem desejo 
podem beijar outra boca? 
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2- Estudo analítico 

2.a. Análise morfo-estrutural 

 

A canção tem forma ternária e inicia-se por uma introdução, de tonalidade pouco 

definida, que recebe a indicação de "doloroso", ainda que o caráter geral esteja indicado como 

"apaixonado". Ao final da introdução, um acorde arpejado de fá sustenido maior com sétima 

menor e quinta diminuta cria um efeito suspensivo para o início do canto. 

 

 

 
Figura 37 – Osvaldo Lacerda: Mandaste a sombra de um beijo  (compassos 1 a 4). 

 

O tema A, anacrústico, encontra-se na tonalidade de si menor, com uma passagem 

para si maior no 9º. compasso, sublinhando o sentido da palavra "tremi". Embora a linha 

melódica seja facilmente audível, lírica e na maioria do tempo consonante, a harmonia é 

profundamente dissonante, com inversão de acordes e com a inclusão de notas estranhas aos 

acordes. Há um trabalho contrapontístico que consegue, apesar de sua variedade, manter certa 

uniformidade rítmica. 
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 Figura 38 – Osvaldo Lacerda: Mandaste a sombra de um beijo (compassos 4 a 12). 

 

O tema B inicia-se no compasso 13, com uma anacruse, encerrando-se no 

compasso 23, onde o tema A, com pequenas variações, é re-exposto (A'). Tanto no tema B, 

quanto no tema A', a melodia do canto mantém o caráter lírico, enquanto o piano, 

especialmente pela harmonia já citada, cria um ambiente sonoro de angústia e de certa 

amargura, muito em consonância com o sentido do texto. 
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Figura 39 – Osvaldo Lacerda: Mandaste a sombra de um beijo (compassos 12 a 34). 

 

2.b. Comentários do compositor: 

Esta canção foi feita com o único intuito de concorrer num concurso de 

composição da Rádio MEC, no Rio de Janeiro.  

[...] Dentro dessa mina de produção poética de Manuel Bandeira, encontrei 
essa poesia, que caía no meu jeito e foi a primeira que eu fiz mais ou menos 
no estilo de seresta. Ela pegou o segundo lugar no concurso. Foi o meu 
primeiro prêmio em concursos de composição (entrevista concedida por 
Osvaldo Lacerda, 2008). 

 

 

6- Poema tirado de uma notícia de jornal 

 

1- Ficha catalográfica da canção 

1.a. Ano de composição: 1964. 

1.b. Duração aproximada e tessitura da voz: 2'15. Voz média. 

1.c. Dedicatória: a Jarbas Braga6. 

1.d. Primeira audição em Santos (SP), em 26 de abril de 1966. Barítono: Eládio Perez 

González; piano: Paulo Herculano. 

Peça de confronto da prova final do VII Concurso de Interpretação da Canção de Câmara 

Brasileira (2008), promovido pelo Centro de Música Brasileira, São Paulo (SP). 

1.e. Edição: São Paulo: Ricordi, 1970. 

1.f. Gravação: Eládio Perez González, barítono; Berenice Menegale, piano. LP "Recital" – 

Produção independente Frank Justo Acker, 1978. 

 

                                                
6 Barítono e professor da Escola Municipal de Música de São Paulo. 
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         Poema tirado de uma notícia de jornal 
                                            
                                                        (do livro Libertinagem) 
 
João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro  
       [da Babilônia num barracão sem número. 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

 

 

2- Estudo analítico 

2.a. Análise morfo-estrutural 

 

É uma canção singular, de caráter narrativo e de forma livre. Apesar de narrar um 

drama do quotidiano, publicado num jornal, a peça não é dramática, mas narrativa. Inicia-se 

com o canto sem acompanhamento instrumental e sem nenhuma introdução. Esta primeira 

narrativa encerra-se na metade do compasso 14 ("[...] num barracão sem número"). O piano, 

escrito de modo a dar suporte harmônico à voz, porém de forma contrapontística, aparece a 

partir do 3º. compasso, mantendo-se nesse papel até o compasso 21. 
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 Figura 40 – Osvaldo Lacerda: Poema tirado de uma notícia de jornal (compassos 1 a 14). 

 

Uma segunda seção tem então início, no último tempo do compasso 14. Depois de 

haver situado João Gostoso, indicando sua profissão e domicílio, a narrativa passa agora ao 

fato em si, ou seja, às circunstâncias em que ocorreu a morte da personagem. É notável como 

aqui o compositor consegue criar um ambiente que descreve musicalmente o que o texto faz 

com as palavras. O glissando no canto, no compasso 18 (lá 3 para o dó sustenido 3) indica a 

ênfase que às vezes damos ao fazer menção à grande intensidade de uma ação. Ao mudar o 
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andamento e o caráter no compasso 22 ("maxixando"), o compositor consegue uma grande 

coerência entre música e texto ("[...] bebeu, cantou, dançou [...]"): 
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 Figura 41 – Osvaldo Lacerda: Poema tirado de uma notícia de jornal (compassos 14 a 43). 

 

Ainda dentro da narrativa, porém já num espírito conclusivo, há um recitativo nos 

compassos 44 e 45. Segue-se um interlúdio lento, com a indicação de "desconsolado", que é 

uma distorção do maxixe apresentado nos compassos 22 a 42. O canto, de caráter evocativo, 

quase num lamento, chama pelo nome de João Gostoso antes de uma coda de três compassos. 
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Figura 42 – Osvaldo Lacerda: Poema tirado de uma notícia de jornal (compassos 44 a 62). 

 

 

2.b. Comentários do compositor: 

 

O texto fala de um drama de alguém do povo. Um drama como tantos outros, na 

vida das pessoas pobres da cidade grande, mas que não tem, por si só, caráter dramático, uma 

vez tratar-se de uma notícia de jornal. Ademais, não haveria uma dose de ironia implícita, 
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intencional ou não, por parte do poeta, ao descrever a morte de um carregador de feira livre na 

Lagoa Rodrigo de Freitas, sabidamente uma região habitada por pessoas mais abastadas? 

Quereria ele dizer com isso que a morte vem a todos, indistintamente de sua posição social? 

[...] Eu tenho uma certa inclinação para a música dramática. Eu teria gostado 
de ter tido a oportunidade de compor uma  ópera... seria uma ópera bem 
brasileira e não muito longa, mas por vários fatores eu não escrevi a ópera. 
Então eu me voltei para algumas poesias de caráter dramático. Aqui, Manuel 
Bandeira descreve o drama da vida de uma pessoa do povão. Entretanto, a 
música não é dramática, mas sim, narrativa, na medida em que flui na 
sequência de uma narrativa, como de quem lê mesmo uma notícia de jornal" 
(entrevista concedida por Osvaldo Lacerda, 2008). 

 

 

7- Cantiga II 

 

1- Ficha catalográfica da canção 

1.a. Ano de composição: 1964. 

1.b. Duração aproximada e tessitura da voz: 1'30. Voz média. 

1.c. Dedicatória: a Marília Siegl7. 

1.d. Primeira audição em Curitiba (PR), em 28 de janeiro de 1967. Soprano: Maria da Graça 

Cruz Dias; piano: Leo Schwarz. 

Cantiga II 

(do livro “Estrela da Manhã”) 

Nas ondas da praia 
 nas ondas do mar 
 quero ser feliz 
 quero me afogar. 
 

Nas ondas da praia 
 quem vem me beijar ? 
 Quero a estrela-d’alva 
 rainha do mar. 
 

Quero ser feliz 
 nas ondas do mar 
 quero esquecer tudo 
 quero descansar. 

 

 

 

                                                
7 Soprano paulista. 
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2- Estudo analítico 

2.a. Análise morfo-estrutural 

 

A canção é monotemática, com pequenas variantes sobre o tema principal. 

O piano faz uma curtíssima introdução, todavia suficiente para definir o ritmo 

sincopado e a tonalidade de ré menor: 

 

 
Figura 43 – Osvaldo Lacerda: Cantiga II (compasso 1 e início do compasso 2). 

 

Tem então início o tema no 2º. compasso, atético, que se prolonga até o compasso 

16. O compositor, ao invés de simplesmente seguir o texto de forma linear, faz um jogo com 

as palavras dos quatro primeiros versos. Insiste com o terceiro verso ("quero ser feliz") 

terminando a seção com ele e não com o quarto; enfatiza a expressão "Nas ondas da praia 

quero me afogar", ao utilizar o artifício de deixar o canto em repouso no compasso 13, para 

retornar nos compassos 14 a 16. 
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Figura 44 – Osvaldo Lacerda: Cantiga II (compassos 1 ao início do compasso 17). 

 

O tema é retomado a partir do compasso 17, com alterações no ritmo do canto, de 

modo a respeitar a prosódia, bem como de mudança nas fórmulas de compasso e na agógica. 

Em diferentes momentos, o compositor vale-se de fragmentos do tema para insistir com uma 

unidade melódica (compassos 26 e 27 e ainda compassos 36, e 38). 
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Figura 45 – Osvaldo Lacerda: Cantiga II (compassos 17 a 42). 

 

2.b. Comentários do compositor: 

 

Esta canção tem apresenta a característica singular de ter o mesmo texto já 

utilizado anteriormente na canção que passou a intitular-se "Cantiga I", já abordada neste 

estudo. Todavia, há uma insistência na repetição de certos versos ("quero ser feliz" e "estrela 

d'alva, rainha do mar"), o que denota uma percepção diferente daquela existente na Cantiga I. 
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Teria o compositor a intenção de ligar a felicidade almejada a alguém em particular, a quem 

metaforicamente o texto se refere como "estrela d'alva, rainha do mar" ? 

 

[...] Passaram-se os tempos e tinha uma aluna minha que era cantora, que 
queria cantar a Cantiga, mas ela não gostava muito da canção. Como eu 
queria favorecê-la, eu escrevi com a mesma letra uma segunda Cantiga, que 
é "prima" da primeira. Eu tinha uma especial consideração por essa cantora; 
quando ela me procurou, ela cantava de soprano, ou melhor, desafinava de 
soprano... [...] eu percebi que ela estava a caminho de fabricar um calo nas 
cordas vocais por má impostação da voz que lhe foi ensinada. Foi então que 
eu a aconselhei a que procurasse um bom professor de canto e foi o que ela 
fez. Com esse novo professor, ela eliminou o risco de formação do calo e, 
curiosamente, de soprano passou para contralto. Eu sabia que estaria usando 
a mesma poesia; não queria me desfazer da primeira canção e queria acertar 
com a segunda e, por isso mesmo, coloquei Cantiga I e Cantiga II 

(entrevista concedida por Osvaldo Lacerda, 2008). 
 

 

 

8- Mozart no céu 

 

1- Ficha catalográfica da canção 

1.a. Ano de composição: 1991. 

1.b. Duração aproximada e tessitura da voz: 2'00. Voz aguda. 

1.c. Dedicatória: a Heloisa Petri8. 

1.d. Primeira audição em São Paulo (SP), em 10 de novembro de 1991. Soprano: Victória 

Kerbauy; piano: Caio Ferraz. 

1.e. Gravação:  

Fáthma Antunes, soprano; Maria Tereza Gonzaga, piano. CD "Banco de Talentos" – 

Produção Cultural Citibank – 1997. 

1.f. Edição: Barcelona: Tritó, 2005. 

Obs.- A obra é uma homenagem ao compositor Wolfgang Amadeus Mozart, por ocasião de 

seu bicentenário de morte (1791-1991). Na parte do piano, encontram-se nove fragmentos de 

melodias de Mozart. 

 

 

 

                                                
8 Soprano paulista. 



 67 

Mozart no céu 
 
                                            (do livro Poesias completas) 
 
No dia 5 de dezembro de 1791 Wolfgang Amadeus 
 Mozart entrou no céu, como um artista 
 de circo, fazendo piruetas extraordinárias 
 sobre um mirabolante cavalo branco. 
 
Os anjinhos atônitos diziam: Que foi ? Que não foi ? 
Melodias jamais ouvidas voavam nas linhas suplemen- 
    tares superiores da pauta. 
 
Um momento se suspendeu a contemplação inefável. 
A Virgem beijou-o na testa. 
E desde então Wolfgang Amadeus Mozart foi o mais 
                moço dos anjos. 

 

 

Nota do compositor  – São citados 9 pequenos fragmentos de melodias de Mozart, na seguinte ordem: 

(1) Uma Pequena Serenata pra orquestra de cordas, K.525 – início do 1º. movimento. 
(2) Voi, che sapete – ária de Cherubino, 2º. ato da ópera “As Bodas de Fígaro”. 
(3) Non so più – ária de Cherubino, 1º. ato da ópera “As Bodas de Fígaro”. 
(4) Sinfonia no. 35 em Ré maior, “Haffner”, K.385, início do 1º. movimento. 
(5) Der Holle Rache kocht in meinem Herzen – ária da Rainha da Noite, 2o. ato da ópera “A Flauta 

Mágica”. 
(6) Sonata pra piano em Lá maior, K.331 – início do 1º. movimento. 
(7) Ave verum corpus, motete para coro misto SCTB, K.618. 
(8) Non più andrai – ária de Fígaro, 1º. ato da ópera “As Bodas de Fígaro”. 
(9) Sinfonia no. 40 em sol menor, K. 550 – início do 1º. movimento. 
 
 

2- Estudo analítico 

2.a. Análise morfo-estrutural 

 

Trata-se de uma canção de forma livre, que recebeu a seguinte nota do autor: 

"Modesta, porém, sincera homenagem ao supremo gênio da Música, no ano do bicentenário 

do seu falecimento". 

Inicia-se por uma curta introdução de dois compassos que evoca o 1º. movimento 

de "Uma pequena serenata noturna" para orquestra de cordas, K. 525. Escrita em dó maior, a 

introdução encerra-se por um acorde de ré maior com sétima menor e quarta aumentada. 

Segue-se imediatamente o canto, que até o compasso 18 tem um caráter narrativo. Nos 

compassos 11 a 13, percebe-se, no piano, outro pequeno fragmento de Mozart: a ária "Voi, 

che sapete", de Cherubino ("As Bodas de Fígaro"). 
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Figura 46 – Osvaldo Lacerda: Mozart no céu (compassos 1 a 18). 

 

Segue-se um interlúdio de andamento rápido, que lembra o galope de um cavalo, 

dos compassos 19 a 24. O compositor, mais uma vez, utiliza um fragmento de "As Bodas de 

Fígaro" (Non so più, ária de Cherubino, 1º. ato) nos compassos 22 e 23. 
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Figura 47 – Osvaldo Lacerda: Mozart no céu (compassos 19 a 24). 

 

Com a indicação de "sem pressa, à vontade", uma outra seção é apresentada, em 

oito compassos (compassos 25 a 33). Aqui, dois outros trechos de Mozart encontram-se 

inseridos na parte do piano: do compasso 25 ao 27, um fragmento do início do 2º. movimento 

da Sinfonia no. 35 em Ré maior – Haffner, K. 385; do final do 31 ao início do 33, um 

fragmento da ária da Rainha da Noite (Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen), 2º. ato da 

ópera "A Flauta Mágica". 

Uma última seção tem então início, de caráter mais recolhido, e que se estende do 

compasso 33 ao 41. Dentro dela, nos compassos 34 e 35, temos a menção a um trecho do 

início do 1º. movimento da Sonata para piano em Lá maior, K. 331 e, nos compassos 37 e 38, 

ao início do motete "Ave verum corpus", sempre no piano. 

Para concluir, uma coda em allegro, de quatro compassos, apresenta os dois 

últimos fragmentos de Mozart utilizados por Lacerda. Do compasso 43 a 45, em oitavas, o 

"Non più andrai", ária de Fígaro, do 1º. ato de "As Bodas de Fígaro"; no compasso 45, na mão 

esquerda, o início do 1º. movimento  da Sinfonia no. 40, em sol menor. 

Trata-se, evidentemente, de uma canção sui generis, construída com grande 

inventividade, onde a melodia do canto amolda-se perfeitamente ao sentido das palavras do 

texto e o põe em relevo. Ademais, apresenta a singularidade de combinar-se a nove 

fragmentos de conhecidas obras de Mozart. 
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Figura 48 – Osvaldo Lacerda: Mozart no céu (compassos 25 a 47). 

 

2.b. Comentários do compositor: 

 

Lacerda acredita que um dos fatores que pode ter provocado sua afinidade com a 

lírica de Manuel Bandeira seja o fato de que Mozart sempre foi o compositor preferido de 

ambos. 

 

[...] Durante muito tempo eu não ousei invadir dois ídolos, o Mozart e o 
Manuel Bandeira, mas esse Mozart no céu, assim que eu li resolvi musicar. 
Teria que ser uma coisa muito inspirada. E essa inspiração levou muito 
tempo para aparecer, mais de quarenta anos. Até que me veio essa idéia, que 
me pareceu uma boa inspiração: por que não fazer uma canção com trechos 
de Mozart? E foi o que eu fiz. Então é uma canção que tem trechos de 
Mozart, com, naturalmente, uma harmonização minha. Agora, tem um 
problema: essa canção só pode ser plenamente apreciada por quem conhece 
a obra de Mozart. Então, quando ela é cantada numa oportunidade em que eu 
esteja presente, eu peço ao cantor – ou eu mesmo o faço, que diga quais são 
os trechos que eu utilizei e, enquanto isso, o pianista toca aqueles trechos 
para que haja uma apreensão plena do ouvinte. [...] Toda obra de arte 
depende de duas qualidades opostas, mas necessárias: coerência e variedade. 
É fundamental haver coerência no seguimento da música, não ficar repetindo 
sempre a mesma coisa, o que é insuportável, ou se repetir, repetir variado, o 
que é a variedade. Foi o que procurei na escolha dos temas, porque, 
modéstia à parte, eu estou bem por dentro da produção de Mozart. E fui 
fazendo... quando escolhia e trabalha um tema, ficava pensando qual seria o 
próximo... E aí me vinha a idéia e fui fazendo aos poucos, sempre com uma 
inspiração puxando a outra (entrevista concedida por Osvaldo Lacerda, 
2008). 
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9- Valsa romântica 

 

1- Ficha catalográfica da canção 

1.a. Ano de composição: 1997. 

1.b. Duração aproximada e tessitura da voz: 1'10. Voz aguda. 

1.c. Não há dedicatória. 

1.d. Primeira audição em São Paulo (SP), em 29 de novembro de 1998. Mezzo soprano: 

Denise de Freitas; piano: Eudóxia de Barros. 

1.e. Gravação:  

Denise de Freitas, mezzo soprano; Eudóxia de Barros, piano. 

CD "Ouvindo Osvaldo Lacerda" – ABM Digital, 2003. 

Observação - Na gravação figura o título Valsa brasileira. 

 

 

 

 

 

Valsa romântica 
 
(do livro Belo Belo, com o título de Letra para uma valsa romântica) 

 
 A tarde agoniza 
ao santo acalanto 

 da noturna brisa. 
 E eu, que também morro, 
 morro sem consolo, 
 se não vens, Elisa! 
 
 Ai, nem te humaniza 
 o pranto que tanto 
 nas faces desliza 
 do amante que pede 
 suplicantemente 
 teu amor, Elisa! 
 

     Ri, desdenha, pisa! 
 Meu canto, no entanto, 
 mais te diviniza, 
 mulher diferente, 
 tão indiferente, 
 desumana Elisa! 
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2- Estudo analítico 

2.a. Análise morfo-estrutural 

 

Uma introdução de dois compassos define o ritmo e o andamento muito próprios 

da valsa brasileira, para o que, aliás, o compositor chama atenção ao indicar "Tempo de valsa 

seresteira, nem lenta, nem rápida". 

 

 
Figura 49 – Osvaldo Lacerda: Valsa romântica (compassos 1 a 3). 

 

A canção tem forma binária, com o tema A em lá menor (compassos 3 a 15). O 

piano, especialmente na mão esquerda, imita o violão seresteiro. 
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Figura 50 – Osvaldo Lacerda: Valsa romântica (compassos 1 a 15). 

 

O tema A é repetido, do compasso 16 a 27, com pequenas variações melódicas 

(compassos 16 e 18, por exemplo), de modo a realçar o texto e a respeitar a prosódia. 

 

 
Figura 51– Osvaldo Lacerda: Valsa romântica (compassos 16 a 27). 

 

 

Um tema B se apresenta (compassos 28 a 39) com um acorde de III grau com 

sétima menor e que conduz ao VI grau com sétima maior. Daí por diante, há diferentes 

modulações até o retorno ao lá menor.  

Segue-se uma coda de três compassos (compassos 40 a 42), onde uma terça 

napolitana antecede o acorde final no primeiro grau, acrescido de sexta aumentada e nona. 
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Figura 52- Osvaldo Lacerda: Valsa romântica (compassos 28 a 42). 

 

2.b. Comentários do compositor: 

 

Restringem-se ao fato de que apreciou a poesia e, como gosta também de escrever 

valsa brasileira, decidiu fazer a canção (entrevista concedida por Osvaldo Lacerda, 2008). 

 

 

10- Canção para a minha morte 

 

1- Ficha catalográfica da canção 

1.a. Ano de composição: 1997. 

1.b. Duração aproximada e tessitura da voz: 1'40. Voz média. 

1.c. Não há dedicatória. 

1.d. Segundo o compositor, parece ainda não ter havido primeira audição. 
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Canção para a minha morte 
 
   (do livro “Estrela da Tarde”) 
 

          Bem que filho do Norte 
 não sou bravo nem forte. 
 Mas, como a vida amei 
 quero te amar, ó morte, 
 - minha morte, pesar 
 que não te escolherei. 
 
          Do amor tive na vida 
 quanto amor pode dar: 
 amei não sendo amado 
 e sendo amado, amei. 
 Morte, em ti quero agora 
 esquecer que na vida 
 não fiz senão amar. 
 
          Sei que é grande maçada 
 morrer mas morrerei 
 -quando  fores servida –  
 sem maiores saudades 
 desta madrasta vida, 
 que, todavia, amei. 

 

 

 

2- Estudo analítico 

2.a. Análise morfo-estrutural 

 

A canção, com forma binária, possui dois compassos de introdução, que definem a 

marcação rítmica, onde a tonalidade de lá menor é evidenciada, ainda que num acorde com o 

acréscimo de uma sétima maior. Segue-se o primeiro tema (compassos 3 a 14) - com 

repetição nos compassos de 15 (com anacruse) a 28 - e com modificação do ritmo marcado 

pelo piano. Os saltos utilizados no canto nos compassos 9 e 23 reforçam a mensagem do 

texto. 



 77 
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Figura 53– Osvaldo Lacerda: Canção para minha morte (compassos 1 a 28). 

 

O segundo tema inicia-se no compasso 29, estendendo-se até o compasso 42. Nos 

compassos 38, 39 e 40, há uma insistência sobre a palavra "amei", onde o compositor utiliza a 

mesma célula rítmica e melódica, porém variando a harmonia (IV grau com sétima menor, VI 

grau com sétima menor e Lá maior com sétima maior, respectivamente). Na coda de quatro 

compassos, que vem a seguir, um ostinato imitando sino, sempre com a mesma definição 

harmônica (acorde de Lá maior com sétima maior) e com a indicação de "rallentando poco a 

poco" e "perdendosi" transmite a sensação de algo que se extingue suave e lentamente. 
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Figura 54– Osvaldo Lacerda: Canção para minha morte (compassos 29 a 46). 

 

 

2.b. Comentários do compositor: 

 

São sucintos os comentários feitos por Lacerda a respeito desta canção: "[...] É o 

mesmo da Valsa romântica. Eu acho que elas foram produzidas uma após a outra. 

Simplesmente porque gostei da poesia. Parece-me, inclusive, que ela ainda não teve sua 

primeira audição" (entrevista concedida por Osvaldo Lacerda, 2008). 
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5 - Conclusão 

 

O estudo empreendido sobre as dez canções de Osvaldo Lacerda com texto de 

Manuel Bandeira deixa entrever, como era de se esperar, um pouco da linguagem e do modus 

operandi do compositor ao tratar música e poesia, não apenas nas referidas obras, mas em 

toda sua produção para voz e instrumentos de forma geral. Assim, percebe-se um esmerado 

cuidado do compositor em realçar o texto poético. Para tanto, ele trata de criar uma música 

que seja coerente com o sentido transmitido pelas palavras, no que é auxiliado por sua grande 

capacidade de criação melódica, pela naturalidade com que trata o ritmo – especialmente no 

tecido contrapontístico –, e na aparente transparência de sua escrita harmônica, na qual as 

complexidades são disfarçadas sob um quase despojamento. Tudo isso é submetido ao 

controle seguro dos recursos técnicos e estilísticos. 

Percebe-se nitidamente em suas canções o emprego de tudo aquilo que transmite a 

seus alunos e discípulos, especialmente a combinação de coerência e variedade, com o 

objetivo claro e definido de se construir a música em consonância com o sentido das palavras 

e, mais ainda, de maneira a valorizar e a enfatizar a mensagem poética. 

Assim, ao apoderar-se da poesia nacional como matriz das canções, Lacerda busca 

recursos equivalentes, de forma consciente e recorrente, nas chamadas "constâncias musicais" 

encontradas na música brasileira do povo, com destaque para as formas melódicas, 

especialmente o emprego da sétima abaixada e da quarta aumentada, como em O menino 

doente e Poemeto erótico, por exemplo. Outras vezes, lança mão de um contraponto de 

marcado caráter rítmico, como em Cantiga I, onde a estruturação ternária é bem evidente. 

Chama a atenção, em sua escrita, o cuidado em indicar, de maneira clara e precisa, 

as instruções para o que ele considera “uma fiel e correta interpretação”. Há uma abundância 

de indicações de dinâmica, de agógica, com o uso até mesmo de expressões bem brasileiras 

("maxixando", por exemplo, em Poema tirado de uma notícia de jornal. Ou ainda, "tempo de 

valsa seresteira, nem lenta nem rápida", em Valsa romântica). Outro detalhe importante e 

recorrente é a transcrição integral do texto utilizado nas partituras das canções, mas fora do 

pentagrama, de modo a proporcionar a possibilidade de uma leitura abrangente, cuidadosa e 

repetida, como aconselha o compositor, para obter-se uma boa e fiel interpretação. Ele indica, 

ainda, sistematicamente, a tessitura da voz, no pentagrama.  

Nesse grupo de dez canções, chama a atenção o reduzido número de compassos de 

introdução, a cargo do piano. Ainda assim, mesmo em tão reduzido espaço, o compositor 

define o caráter e o ritmo da peça, assim como a tonalidade inicial. Além disso, predominam 
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ligeiramente as escritas para voz média (seis canções) sobre aquelas para voz aguda (quatro), 

conforme demonstrado no quadro abaixo. 

 

Canção Tessitura da voz No. de compassos de introdução 

O menino doente Voz média 6 
Cantiga I Voz aguda 5 
Felicidade Voz média 3 
Poemeto erótico Voz aguda 6 
Mandaste a sombra de um beijo Voz média 4 
Poema tirado de uma notícia de jornal Voz média Não há 
Cantiga II Voz média 2 
Mozart no céu Voz aguda 3 
Valsa romântica Voz aguda 3 
Canção para a minha morte Voz média 2 

 
Quadro 1- Osvaldo Lacerda: a tessitura da voz e o número de compassos introdutórios nas canções 

estudadas. 
 

Quanto à forma, cinco delas têm forma livre (O menino doente, Felicidade, 

Cantiga II, Mozart no céu, Poema tirado de uma notícia de jornal), coincidindo com poemas 

desprovidos de ritmo ou métrica bem definidos; três têm forma binária (Poemeto erótico, 

Valsa romântica, Canção para minha morte); e duas têm forma ternária (Cantiga I e 

Mandaste a sombra de um beijo). 

Dentre as dez canções analisadas, apenas quatro delas foram dedicadas. A primeira 

dedicatória foi feita em 1949 (O menino doente, dedicada a sua mãe, Júlia Costa) e somente 

quinze anos depois, em 1964, encontramos outra canção com dedicatória, desta vez a Jarbas 

Braga (Poema tirado de uma notícia de jornal), barítono paulista. As duas outras são, 

respectivamente, de 1964 (Cantiga II), dedicada a Marília Siegl e de 1991 (Mozart no céu), 

dedicada a Heloísa Petri, ambas soprano do Estado de São Paulo.  

A temática predominantemente escolhida é aquela que caracteriza a obra poética 

de Manuel Bandeira: a morte. Quatro das dez canções falam da morte (Cantiga I, Felicidade, 

Poema tirado de uma notícia de jornal, Cantiga II); três outras, do amor ou do desejo 

(Poemeto erótico, Mandaste a sombra de um beijo, Valsa romântica); uma une os dois temas 

(Canção para a minha morte); outra presta uma homenagem (Mozart no céu) e ainda uma 

outra canta o desvelo e o amor maternais (O menino doente). 

À exceção de Mozart no céu, que começa com um allegro, as demais têm 

andamento tranqüilo, onde as indicações de "tranqüilo", "sem pressa", "apaixonado", 

"apaixonado, mas com ternura", "narrado à vontade, mas nem devagar nem depressa", "valsa 
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seresteira, nem lenta nem rápida" e até mesmo a de um "andante" são encontradas, conforme 

pode-se ver no quadro abaixo.  

Canção Andamento e caráter 

O menino doente Tranquilo. Semínima = 88 
Cantiga I Sem pressa. Mínima = 56 
Felicidade Tranquilo. Semínima = 76 
Poemeto erótico Apaixonado, mas com ternura. Semínima = 76 
Mandaste a sombra de um beijo Apaixonado. Semínima = 88 
Poema tirado de uma notícia de jornal Narrando à vontade (mas nem devagar, nem depressa).  
Cantiga II (Não há indicação de caráter). Mínima = 60 
Mozart no céu Allegro. Semínima =120 
Valsa romântica Tempo de valsa seresteira, nem lentam nem rápida. Semínima =120 
Canção para a minha morte Andante. Semínima = 63 

 
Quadro 2- Osvaldo Lacerda: o andamento e o caráter das canções estudadas. 
 

Das dez canções examinadas, somente em Poemeto erótico Lacerda emprega a 

armadura de clave. Isso é interessante, pois, se considerarmos a não utilização da armadura de 

clave como uma influência de seu professor, Camargo Guarnieri, como explicar as três outras 

canções que, como Poemeto erótico, foram escritas antes de seu contato com o maestro C. 

Guarnieri? Certamente que a opção de não armar a clave, majoritariamente expressa no 

conjunto de toda sua obra, é uma preferência do compositor já manifestada desde as primeiras 

canções que escreveu (O menino doente, de 1949; Cantiga I, de 1950 e Felicidade, de 1951). 

De modo geral, podemos considerar que, em todas as canções, sua preocupação é 

muito mais de ordem contrapontística que puramente harmônica. Lacerda é muito econômico 

na escrita para o piano, procurando fazer o máximo com o mínimo. Não há gestos musicais e 

técnicos exagerados ou grandiloqüentes no instrumento que promovam um desequilíbrio onde 

ele prepondere sobre a comedida – quase intelectual – escrita vocal; ao contrário, busca 

permanentemente uma comunhão íntima entre as duas partes em benefício do texto poético. 

Ainda assim, sua obra exibe uma grande variedade na escrita para o piano. Ora utiliza arpejos 

(O menino doente e Felicidade são os exemplos mais eloquentes); ora acordes (Canção para 

a minha morte e Mozart no céu, por exemplo); ora lança mão do contraponto elaborado, como 

em Mandaste a sombra de um beijo e Cantiga I; ora imita o movimento cantante do baixo 

com o chamado "violão pianístico" em Valsa romântica. 

Do ponto de vista harmônico, procura sempre evitar o óbvio, ou seja, o costumeiro 

retorno à tônica depois de uma progressão do tipo I-IV-V, por exemplo, ou mesmo pelo 

emprego de modulações inesperadas. Utiliza acordes suspensivos para enfatizar situações 

descritas no texto, criando um clima de suspense, de dúvida ou de interrogação (exemplos: 

compasso 32 de O menino doente; compasso 4 de Mandaste a sombre de um beijo; compasso 
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14 de Poema tirado de uma notícia de jornal). Pode-se dizer, certamente, que isso não é 

apanágio de Osvaldo Lacerda, posto tratar-se de recursos conhecidos de técnica 

composicional. No entanto, o que o torna especial dentre os compositores é o fato de utilizar 

tais recursos com fina sensibilidade e com o senso de oportunidade, buscando sempre a 

coerência entre texto e música e fazendo, como ele próprio ensina, com que "o canto e o 

acompanhamento pelo piano ou por outros instrumentos sejam servidores da poesia". Um 

exemplo bastante eloquente é o tratamento absolutamente diverso que o compositor confere 

aos dois acalantos existentes em O menino doente, obtendo como resultado um ambiente 

sonoro distinto para situações aparentemente semelhantes, em respeito ao exigido pela poesia. 

Como, então, interpretar bem as canções escritas por Osvaldo Lacerda, não apenas 

estas em foco, mas, como foi possível deduzir, todas elas, de forma abrangente? 

       Não queremos aqui, certamente, comprimir “numa casca de noz”, como é 

linguagem corrente, o complexo universo de inter-relações técnicas, pessoais, emocionais, 

psicológicas, históricas e literárias que compõem a construção de uma “interpretação” 

musical. Nem é este o escopo deste trabalho. Porém, conforme orientação do próprio 

compositor, bastaria, como pontapé inicial, ler-se o texto com atenção, repetidas vezes, sem se 

preocupar inicialmente com a música. Somente depois disso, ocupar-se da música e, para 

tanto, seguir atenta e respeitosamente as abundantes indicações existentes na partitura, as 

quais se comportam como uma verdadeira carta de navegação.  
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