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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise e edição da canção “Quando a saudade
chegar” pertencente a obra Tríptico da saudade, composta por Francisco Mignone
(1897-1986) no ano de 1976. Abordaremos características que compõem a canção e
dados que cercam a vida e trajetória artística de Maria Lúcia Godoy (1924), para quem
o compositor dedicou esta obra. Neste sentido, por meio de uma pesquisa
bibliográfica, hemerográfica, e recorrendo à análise e edição da obra selecionada
como objeto de estudo, este trabalho visa contribuir para o enriquecimento do acervo
da música brasileira de câmara bem como a valorização e divulgação do compositor.
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Title of the paper in English: Maria Lúcia Godoy (1924) and the song “Quando a
saudade chegar” of Francisco Mignone (1897-1986): historical aspects, analysis and
edition of the work
Abstract: This work presents an analysis and edition of the song “Quando a saudade
chegar”, belonging to the work Tríptico da saudade, composed by Francisco Mignone
(1897-1986) in 1976. We will discuss the characteristics that compose the song and
the data that surround the life and artistic trajectory of Maria Lúcia Godoy (1924), to
whom the composer dedicated this work. In this sense, by means of a bibliographic
and hemerographic research, and using the analysis and edition of the work selected
as the object of study, this work aims to contribute to the enrichment of the Brazilian
art music collection as well as the appreciation and dissemination of the composer.
Keywords: Maria Lucia Godoy. Francisco Mignone. Brazilian art song. Tríptico da
saudade. Musical edition.
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Introdução
Este trabalho apresenta a trajetória artística da cantora lírica Maria Lúcia Godoy,
no contexto da história dessa artista, aos seus 96 anos, que, por mais de sete décadas,
trabalhou em prol da canção brasileira de câmara, alcançando destaque internacional e
tornando-se um dos exemplos em relação à dicção do português cantado.
Maria Lúcia Godoy foi reconhecida em diversas manifestações artísticas, tendo
atuado não só como soprano solista, mas também como atriz no cinema nacional, como
colunista no jornal Estado de Minas, por mais de uma década, escritora de livros infantis
e também serviu de inspiração para compositores como Carlos Alberto Pinto Fonseca
(1933-2006) e Francisco Mignone (1897-1986), que dedicaram a ela parte de sua
produção camerística, além de ter o seu rosto retratado por artistas plásticos.
Este trabalho pretende contribuir com uma análise e uma edição da canção
“Quando a saudade chegar”, que faz parte do conjunto de três canções compostas por
Francisco Mignone no ano de 1976. A obra, intitulada Tríptico da saudade, foi dedicada a
Maria Lúcia Godoy, com quem o compositor manteve uma ligação fraterna durante muitas
décadas.
Por se tratar de uma obra composta dez anos antes da morte de Francisco
Mignone, que à época já possuía uma vasta e conceituada experiência musical, tendo em
vista mais de meio século de trabalho voltado para a composição, a obra Tríptico da
saudade destaca-se como uma obra relevante dentro de seu acervo. Apesar de não
apresentar grandes dificuldades no que diz respeito ao âmbito vocal e a escrita pianística,
a forma elaborada com que o compositor escreveu as partes do canto e do piano, a
sincronia na relação texto/música e os próprios desafios para a sua interpretação são
alguns dos elementos de destaque.
Assim, este trabalho de pesquisa pretende apontar alguns elementos a respeito
da canção “Quando a saudade chegar”, apresentando uma análise onde se pretende
abordar os aspectos musicais, a relação textual com a música, além de informações sobre
a linha vocal e a escrita para o piano, de forma que este levantamento possa contribuir
para a respectiva interpretação.
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1 Maria Lúcia Godoy: um breve relato biográfico sobre sua trajetória
Maria Lúcia Godoy cresceu em um ambiente familiar, cercado pelas diversas
manifestações de arte, o que contribuiu para o enriquecimento de suas experiências
musicais. A transferência da família Godoy em 1930 para a capital mineira, marcou o início
de seus estudos vocais, com a professora Honorina Prates (s.d).
Após graduar-se em línguas Neolatinas pela UFMG e, com o crescente despontar
de seu talento vocal, Maria Lúcia Godoy e seus pais decidiram pela transferência para a
cidade do Rio de Janeiro, à época capital do Brasil, na busca por melhores oportunidades
de estudo na arte do canto lírico. Lá, ela passou a ter aulas com Pasquale Gambardella (?1968) onde angariou alguns prêmios, como o Lorenzo Fernandez (1951), Vera
Janacópulos (1962), dentre outros.
Com o desenvolvimento de sua carreira, Maria Lúcia Godoy transitou livremente
tanto como solista em óperas quanto em apresentações de câmara. Contrapondo a
afirmação de MARIZ (2002, p.262), que afirmou: “Sua voz, embora bela e aveludada, não
era grande e por isso não insistiu em fazer ópera, limitando-se à Música de Câmara, que
interpretava com bom gosto e graça”, citamos a crítica do jornal última hora, em edição
de 24 de outubro de 1984:
É com legítimo orgulho nacionalista que registramos a presença estelar
de Maria Lúcia Godoy. De longe, foi a melhor Eurídice. Ilustre camerista,
de longa e comprovada carreira nas salas de concerto mais importantes
do mundo, encontrou o supremo papel de sua criação musical. [...] Deu
aula completa de emoção, expressividades, modulações, fraseado e
intenções. Foi, também, a voz mais perfeita, de projeção absoluta, límpida
e audível em toda a gama. (Jornal última hora,1984).

Ao retornar a Belo Horizonte, a artista contribuiu de maneira inegável para o
surgimento de um grupo vocal com trajetória única no país, o coro Madrigal
Renascentista3.
No período que Maria Lúcia Godoy esteve ligada ao coro como principal solista,
destacamos diversas apresentações no Brasil, inclusive na inauguração de Brasília, uma

Fundado por iniciativa do maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933-2006) e de seus amigos Isaac
Karabtchevsky (1934) e Carlos Eduardo Prates (1934-2013), a atuação do coro Madrigal Renascentista teve
como consequência o surgimento de um novo patamar na realização da música coral não apenas em Minas
Gerais, mas em todo o Brasil.
3
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excursão em oito países europeus e apresentações no Chile e Argentina (com destaque
para concerto realizado no Teatro Colón). No total, foram, aproximadamente 350
apresentações em seus primeiros três anos de existência.
Em 1958, apoiada por Juscelino Kubitschek (1902-1976), então presidente do
Brasil e grande admirador de sua voz, Maria Lucia Godoy viajou em turnê pela Europa
como principal solista do Madrigal Renascentista, dando início à sua carreira
internacional. Foi durante essa viagem que a artista participou de um concurso de canto,
conquistando o primeiro lugar e recebendo como prêmio uma bolsa de estudos do
governo alemão. A cantora permaneceu no exterior, na cidade de Freiburg, onde teve
aulas de canto com Marguerite von Winterfeld (1902-1978).
Ao retornar ao Brasil, Maria Lúcia Godoy permaneceu pouco tempo na pátria,
partindo, mais uma vez, em turnê juntamente com o coro, pelos Estados Unidos da
América, país no qual a artista teve a oportunidade de encontrar-se com Bidu Sayão
(1902-1999)4, a qual a descreveu como “a única pessoa que pode me substituir”.
A voz de Maria Lúcia Godoy ecoou em diversos países. Em suas turnês
apresentou-se junto a orquestras internacionais, como a English Chamber Orchestra, a
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, a Houston Symphony, a Contrapuncti Music
Orchestra e em importantes salas europeias. Cantou ainda em mais de 30 cidades no
Japão, Oriente Médio e América Latina, sempre apresentando obras brasileiras. Foi regida
por nomes como Isaac Karabtchevsky, Henrique Morelenbaum (1931), Mário Tavares
(1928-2003), Johannes Hoemberg (s.d.) e Roberto Duarte (1941), Sixten Erhling (19182005), além de outros grandes nomes.
As inúmeras críticas que recebeu serviram de inspiração para vários
compositores, entre eles Francisco Mignone, o qual compôs e dedicou a artista pelo menos
14 de suas obras. Como exemplo, podemos citar as canções Liberdade, Nuvem, Onde a flor
se via, Zodical, Modinha, Noturno sertanejo, dentre outras.
No que diz respeito a discografia de Maria Lúcia Godoy, foram encontrados ao
todo 25 títulos, entre LPs e CDs, conforme lista SABETI (2020, p. 29-30).
A literatura foi outro aspecto presente na trajetória da artista que, em sua
formação, se destacava por escrever poesia desde criança e que deu fruto à publicação de
4

Cantora brasileira de maior projeção no exterior.
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cinco livros infantis que refletem sua atenção e preocupação com a natureza. Além dos
livros infantis de Maria Lúcia Godoy, várias crônicas suas foram publicadas semanalmente
no jornal Estado de Minas, ao longo de onze anos e que alguns desses textos foram
incluídos em seu último livro, Guardados de Maria Lúcia Godoy, lançado em 2014 pela
SESI-SP Editora.
Citada por presidentes, celebrada pelo público, pela mídia e pela crítica
especializada, Maria Lúcia Godoy tem recebido ao longo de sua trajetória artística,
diversos reconhecimentos tais como a Medalha Juscelino Kubitschek (s.d), que recebeu
em Ouro Preto; a condecoração com a Grande Cruz da Inconfidência (s.d), que é conferida
pelo governo de Minas Gerais a seus mais eminentes expoentes e dignitários. Em 2002,
recebeu a Medalha de Honra, da UFMG, como ex-aluna. Ainda, a Medalha de Honra ao
Mérito Cultural, recebida em 2009, em comemoração ao cinquentenário de morte do
compositor Villa-Lobos. Outro reconhecimento recente do trabalho realizado por Maria
Lúcia Godoy foi a concessão do título Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal
de Minas Gerais no ano de 2016.
2. Proposta de análise da canção “Quando a saudade chegar”
“Quando a saudade chegar” é a primeira canção do Tríptico da saudade de autoria
de Francisco Mignoni e se configura numa textura de melodia acompanhada. Seu texto
poético é de autoria de F. Célio Monteiro (s.d), autor também das outras duas canções da
obra supracitada.
“Quando a saudade chegar”
Sentirás chegar um dia a saudade
E lembrarás o muito que eu te quis,
Se fores feliz, ainda assim,
Com meiguice, tu recordarás
Tudo quanto eu te disse...
Se fores infeliz,
Que amargura ao relembrar
5
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O inútil partir
O impossível que hoje é voltar!
Sentirás, desesperado amargor
E terás, somente junto a ti,
O teu remorso e a tua dor!
Ao realizar uma análise textual composta para a linha vocal da canção “Quando a
saudade chegar”, percebemos que o compositor valorizou o discurso poético em sua obra,
considerando principalmente o contraste na construção das linhas melódicas do canto e
do piano: enquanto a linha vocal transita em legato pelas regiões grave, média e aguda
por meio de saltos intervalares e também pelo uso de graus conjuntos, o piano mantemse em um plano e textura mais estáticos. Tal construção, desvela cada uma dessas linhas
como vozes independentes uma da outra nos aspectos visual e sonoro, decorrente de suas
articulações como também de suas configurações rítmicas, como demonstrado na Figura
1:

Fig.1. Construção de dois timbres na canção “Quando a saudade chegar”

Em relação à escrita para o piano na canção “Quando a saudade chegar”, notamos
que sua função primordial é a de acompanhamento por meio de ostinato rítmico
construído, predominantemente, por intervalos dispostos na forma harmônica, cujo
âmbito abarca das notas Si -1 ao Mi 3. Na análise intervalar melódica realizada foi
possível identificar intervalos recorrentes entre 2ª Maior, 6ª Maior, 7ª menor e Maior e
9ª menor. Apenas nos c.20 a 22, o referido ostinato passa a ser realizado apenas por uma
nota, como pode ser verificado na Figura 2, logo abaixo circundado pela cor azul:
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Fig.2. “Quando a saudade chegar” de Francisco Mignone, c.20 a 22.

Sobre a relação entre o texto e a música na canção “Quando a saudade chegar”, a
escolha de Mignone por compassos mistos bem como o emprego do ostinato construído
em síncopas e com ligaduras que criam hemíolas, promovem, nesta canção, a ausência do
sentido da métrica e do pulso, imprimindo ao resultado sonoro uma sensação de
flutuação. Ainda, em relação a esta construção, notamos que a escolha de dinâmica
transita entre a indicação de controle sonoro no piano, entre p e pp, privilegiando a
atenção para a linha vocal e reforçando assim o texto poético. Neste contexto, verifica-se
um direcionamento composicional, identificado em Francisco Mignone como um
elemento proposital, para sua composição na busca pela valorização do discurso.
Ao se considerar como um texto poético musicado, notamos que as quatro frases,
presentes na canção, foram traduzidas musicalmente por Mignone, enfaticamente, por
meio da linha do canto. A fim de preparar a transição entre cada uma dessas frases, o
compositor empregou notas longas ou pausas finalizando cada uma delas.
Diferentemente no piano Francisco Mignone não relaciona o acompanhamento do piano
as frases musicais da linha do canto. Observamos que o ostinato realizado pelo piano se
mantem de forma continua independentemente do termino ou início das frases
excetuando o c.19, no qual o ostinato realizado pelo piano é interrompido. Essa
observação contribui para que a linha vocal assuma o protagonismo da expressividade do
discurso e das intenções e representações musicais do texto poético, ficando o piano
encarregado da atmosfera sonora construindo, ao redor do canto, uma moldura sonora.
Especificamente sobre a escrita vocal em “Quando a saudade chegar”,
registramos que à voz solista é exigido o âmbito de extensão vocal entre as notas Ré bemol
3 ao Sol bemol 4, região de fácil acesso tanto para vozes agudas quanto para vozes médias.
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O eu lírico do poema permite sua execução tanto por vozes masculinas quanto por vozes
femininas, cuja flexibilidade permitira ser performada por vozes classificadas como
soprano, mezzosoprano, tenor e até mesmo pela classificação de barítono. No entanto,
como a obra foi dedicada à cantora Maria Lúcia Godoy, supomos que o compositor
imaginava sua execução, a priori, para vozes femininas.
A melodia registrada na linha vocal se mostra, predominantemente, construída
pelo uso de graus conjuntos. Cada uma das frases da canção possui um desenho melódico
descendente por toda a obra, exceto nos c.16 ao 19. Sobre sua dinâmica, embora o
compositor tenha indicado o uso de crescendo e diminuendo por meio de sinais gráficos,
notamos que há apenas uma indicação específica de mf no c.20, inferindo que a ausência
de indicação de dinâmica para a linha vocal permita uma maior liberdade expressiva em
seu discurso, a partir das indicações de dinâmica inseridas na escrita para o piano.
Supomos também que a ausência dessas indicações, apoiada às outras características que
descrevemos neste trabalho, reforce a ideia de um canto declamado.
Sobre as relações entre o texto e a música na canção “Quando a saudade chegar”,
apontamos no âmbito que compreende os c.20 a 28 a presença de particularidades
envolvendo a frase “sentirás desesperado amargor”. A primeira está na mudança das
características do acompanhamento do piano, localizado no c.20, onde o ostinato de
acordes formados por segundas e sétimas cede lugar a uma única nota: Ré . A segunda
particularidade encontra-se no estreitamento intervalar formado entre as duas vozes.
Enquanto a linha do piano mantém-se na nota Ré , a linha melódica do canto realiza um
movimento cromático descendente (catabasis). O intervalo inicial de quarta justa
finalizando em segunda menor, reforça a retórica de “desesperado amargor” indicado
pelo eu lírico sofrido por seu sujeito de desejo de forma solitária.
No contexto de retórica da obra dedicada à Godoy, destaca-se também a grafia
musical da palavra “relembrar”, presente nos c.15 e 16, nos quais Francisco Mignone
escreveu uma linha ascendente para a linha do canto e também para a escrita do piano. O
semitom descendente remete à expressão retórica com significado de que tais lembranças
serão acompanhadas de tristeza. Para além, entendemos também na movimentação
harmônica que, ao subir meio tom, a atmosfera da harmonia altera-se para outra
sonoridade.
8
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Assim, ao se deslocar da altura sonora de Ré para Ré natural, entendemos nesse
movimento a expressão do deslocamento do pensamento de quem sofre, transferindo seu
pensamento para a lembrança de algo, vaticinado pelo eu lírico como uma lembrança
amarga que envolve “o inútil partir, o impossível que hoje é voltar!”.
Outras relações envolvendo o texto e a música desta canção podem ser
descobertas em “Quando a saudade chegar”, valorizando o estudo de sua performance,
contribuindo para um olhar que reconheça a sofisticação da escrita de Mignone à época.
Registramos, no entanto, as que julgamos mais destacadas em seu texto musical.
3 Proposta de edição da canção “Quando a saudade chegar” de Francisco Mignone
Ao nos debruçarmos sobre a transcrição da canção “Quando a saudade chegar”,
primeira do Tríptico da saudade, nossa primeira preocupação foi técnica em preencher
corretamente os compassos que não possuem na cópia manuscrita figuras de pausas que
preencham os valores dos compassos indicados. Inserimos, pois, pausa de semibreve,
valor empregado comumente para o preenchimento de fórmula de compasso. Desta
maneira, os compassos alterados para a presente edição foram os de número 1 a 11, 13, e
20- 22 para a escrita da ME (Mão esquerda), e 23 a 28 para a MD (Mão direira). Um excerto
da partitura que nos mostra a ausência de pausas em alguns compassos de “Quando a
saudade chegar” pode ser visualizado na Figura 3, a seguir:
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Fig.3. c.1 a 4, ausência de pausas na canção “Quando a saudade chegar” de Francisco Mignone.

Em relação às barras duplas de compasso utilizadas pelo compositor para indicar
a mudança (frequente) de fórmulas de compasso durante essa canção, suprimimos a que
está inserida originalmente no final do c.21, juntamente com a fórmula de compasso 4/4,
visto que não há mudança de fórmula de compasso neste trecho, como podemos conferir
pela indicação em azul na Figura 4, a seguir:

Fig.4. Barra dupla entre os c.21 e 22, presente na cópia manuscrita e excluída em nossa edição da
canção “Quando a saudade chegar” de Francisco Mignone.

Sobre a correção da língua portuguesa presente tanto no texto poético quanto em
indicações musicais na canção “Quando a saudade chegar”, consideramos a alteração de
três palavras:
10
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No c.12, a indicação de dinâmica para o Si 1 da ME de sonóro para sonoro;



No c.16, a alteração de inutil para inútil (texto poético);



Nos c.17 e 18, a alteração de impossivel para impossível (texto poético).
Os registros originais que nos levaram às alterações supracitadas podem ser

conferidas nas Figuras 5 e 6, respectivamente, a seguir, emolduradas pela cor azul:

Fig.5. Mudança da grafia da palavra sonóro no c.12 da canção “Quando a saudade chegar” de
Francisco Mignone.

Fig.6. Mudança da grafia das palavras inútil e impossível nos c.16 a 18 da canção “Quando a
saudade chegar” de Francisco Mignone.

Em relação às dúvidas quanto à grafia das notas da partitura de “Quando a
saudade chegar”, não encontramos nenhum trecho que nos induza a considerar a
presença de erros na pauta.
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4. Considerações finais
A importância da cantora Maria Lúcia Godoy no panorama vocal e performático
ao longo do séc. XX permite destacar o seu trabalho, sua função e relevância tendo em
vista sua projeção como artista brasileira.
Durante esta pesquisa, a análise e a edição da obra “Quando a saudade chegar” de
Francisco Mignone, revelaram além de aspectos especificos da canção, a importância da
contribuição com a produção de canções brasileiras de câmara, de maneira que o
repertório de compositores conceituados, como Francisco Mignone, esteja mais presente
na formação de cantores e pianistas, bem como no ofício de performers do nosso tempo e
também do tempo que há de vir, garantindo maior acessibilidade e vivência de nossa arte.
Desta maneira, acreditamos na relevância deste trabalho, pois além de divulgar e
incentivar novas pesquisas em torno do nome de Maria Lúcia Godoy, realizamos a análise
e a edição de uma obra dedicada à artista, contribuindo para o estudo e a performance de
cantores e pianistas. Oferecendo evidencias do estilo em que esta obra se enquadra, além
de informações a respeito da articulação, construção das frases, relevância do texto,
declamação, entre outros aspectos importantes que desvelam a obra frente ao artista,
colaborando para uma performance sólida da obra de Francisco Mignone.
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