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INTRODUÇÃO

Esta revisão crítica apresenta uma análise do conjunto de canções 
de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) publicado pela editora Max 
Eschig, de Paris. As trinta canções publicadas formam um painel 
importante do estilo vocal e pianístico do compositor, pontuando 
praticamente toda a sua vida criativa. O trabalho respeitou a ordem 
cronológica da criação das coleções: de 1919 a 1946. Além das trinta 
canções publicadas, incluíram-se no livro as três canções não publica-
das que fazem parte da série Canções típicas brasileiras. Tais obras estão 
depositadas nos arquivos do Museu Villa-Lobos no Rio de Janeiro. 

Nesses 27 anos de produção percebe-se uma das principais ten-
dências estéticas desenvolvidas pelo compositor brasileiro: uma fusão 
de estilos musicais diversos inspirados em cantos indígenas, melodias 
afro-brasileiras, temas do interior do Brasil, canções populares urba-
nas e na música erudita europeia, que provocaram observações como as 
de Anaïs Fléchet sobre Villa-Lobos (2004, p.11): “um cruzamento de 
escolas europeias com os ritmos africanos e melodias indígenas”. Por 
sua multiplicidade estilística e grande abrangência cronológica, apon-
tamos vários paradigmas nessas canções que poderão contribuir para 
a compreensão das obras e do estilo musical de Heitor Villa-Lobos. 

Nos primeiros contatos com a editora Max Eschig, a diretoria 
do estabelecimento afirmou que os manuscritos por ela publicados 
estavam sob sua responsabilidade, em arquivos fechados, ou seja, em 
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arquivos não disponíveis no catálogo público da BnF (documento 1). 
Assim, os arquivos mencionados somente poderiam ser consultados 
e fotografados sob permissão expressa da depositária (documento 2). 
No entanto, ao abrir tais arquivos, percebeu-se surpreendentemente 
a ausência de vários manuscritos publicados por essa editora. Ao 
indagar à diretoria do estabelecimento sobre a localização desses 
documentos, fui informado de que “após inquirir muitas pessoas”, 
concluiu-se que tais documentos teriam sido provavelmente “apa-
gados pelo tempo” (documento 3). 

Nessa comunicação relatou-se que, nos anos 1930, representantes 
da Max Eschig foram incumbidos de realizar a mudança do aparta-
mento da Place St. Michel, em Paris, onde Villa-Lobos viveu durante 
alguns anos. Assim, foram enviadas ao Brasil dezenas de caixas que 
“nunca chegaram ao seu destino”.  A direção da editora Max Eschig 
recusou-se a assumir as informações em carta oficial (documento 4). 
Mesmo assim, anexaram-se ao projeto todas as correspondências 
com a direção da editora (cartas oficiais e e-mails) por tratar-se de 
documentos importantes que atestam o infeliz destino desses ma-
nuscritos. Na tabela 1 apresentamos a localização dos manuscritos 
das canções analisadas de Villa-Lobos no Museu Villa-Lobos e na 
Biblioteca Nacional da França. Faz-se necessária a abertura de um 
inquérito institucional para investigar oficialmente o destino desses 
documentos que fazem parte do patrimônio artístico musical brasi-
leiro. Cabe ao Ministério Público e à sociedade demonstrar o devido 
apreço por sua herança cultural.

Uma parte da revisão crítica compara os manuscritos e esboços 
disponíveis no Brasil e na França com as edições publicadas das 
canções. Encontraram-se vários erros, alguns comprovados pela 
presença dos manuscritos e outros musicologicamente prováveis. 
No caso específico dessas canções, os erros comprovados são todos 
de origem editorial. Os erros prováveis surgiram de estudos estilísti-
cos, analíticos e comparativos, considerando-se também os diversos 
arranjos e edições em que essas melodias reaparecem. 

Nahim Marun
Paris, maio de 2010
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Tabela 1. Localização dos manuscritos de Villa-Lobos

Nome das canções Sítio do manuscrito

Canções típicas brasileiras

Mokocê cê-maká BnF, Paris, França (1)

Nozani-ná BnF, Paris, França (1)

Papai Curumiassu desaparecido

Xangô BnF, Paris, França (1)

Estrela é lua nova BnF, Paris França (1)

Viola quebrada desaparecido

Adeus Ema desaparecido

Pálida Madona desaparecido

Tu passaste por este jardim desaparecido

Cabôca de Caxangá desaparecido

Pássaro fugitivo Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil

Itabaiana Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil

Onde o nosso amor nasceu Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil

Três poemas indígenas

Canidê Iounê-Sabath desaparecido

Teiru desaparecido

Iara Esboço, Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, 
Brasil

Modinhas e canções I

Canção do marinheiro Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil

Lundu da marquesa de Santos Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil

Cantilena Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil

A gatinha parda Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil

Remeiro de São Francisco Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil

Nhapopé Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil

Evocação Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil

Modinhas e canções II (1)

Pobre peregrino BnF, Paris, França, e 
Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil (2)

Vida formosa BnF, Paris, França, e 
Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil (2)

Nesta rua BnF, Paris, França, e 
Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil (2)

Continua
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Tabela 1. Continuação

Modinhas e canções II

Manda tiro, tiro, lá BnF, Paris, França, e 
Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil (2)

João Cambuête BnF, Paris, França, e 
Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil (2)

Na corda da viola BnF, Paris, França, e 
Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil (2)

Duas serestas

Serenata BnF, Paris, França, e 
Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil (3)

Voo desaparecido

Deux paysages

Manhã na praia BnF, Paris, França

Tarde na Glória BnF, Paris, França

(1)   Quatro manuscritos disponíveis em transcrição para canto e orquestra.
(2)   Dois manuscritos semelhantes, mas com diversas observações a lápis.
(3)   Dois manuscritos diferentes, em tonalidades diversas.

Além dos manuscritos citados na tabela 1, utilizaram-se as se-
guintes fontes suplementares para análise comparativa com os 
manuscritos:                                                                                                                   

CORO A CAPPELLA

CANTO ORFEÔNICO – 1o VOLUME 

32. Nozani-ná 

CANTO ORFEÔNICO – 2o VOLUME 

14. Canção do marinheiro 
21. Evocação 
22. Canidê Iounê-Sabath 
23. Um canto que saiu das senzalas 
24. Xangô 
37. Estrela é lua nova 
44. Remeiro de São Francisco 
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GUIA PRÁTICO – 1o VOLUME 

 59. A gatinha parda (1a versão) coro a 2 vozes 
 60. A gatinha parda (2a versão) coro a 2 vozes 
 66. João Cambuête coro a 1 voz ou canto e pf ou conjunto instrumental 
 73. Manda tiro, tiro, lá coro a 1 voz ou canto e pf ou conjunto instrumental 
 82. Nesta rua coro a 2 vozes 
 99. Pobre peregrino coro a 1 voz ou canto e pf ou conjunto instrumental 

ou pf 
132. Vida formosa coro a 1 voz ou canto e pf ou conjunto instrumental 

CANTO E ORQUESTRA 

Modinhas e canções – Álbum no 1
(1939)

1 – Canção do marinheiro
 fl, ob, c ing, cl(Bb), sax alto, fg, 3cor, trp, trb, tuba, hp e cordas
2 – Lundu da marquesa de Santos (Viriato Correia)
3 – Cantilena (Um canto que saiu das senzalas)
4 – A gatinha parda
5 – Remeiro de São Francisco
 2fl, 2ob, c ing, 2cl(Bb), 2fg, 4cor, 2trb, tuba, tímp, hp e cordas
6 – Nhapopé (Alberto Deodato)
7 – Evocação (Sylvio Salema)
 pic, 2fl, 2ob, c ing, cl(Bb), 2fg, cfg, 4cor, trp, 2trb, tuba, tímp, hp, 

celesta e cordas

Autógrafos (MVL):

•   Canção do marinheiro – xerox – 8 p.
•    Canção do marinheiro, Lundu da marquesa de Santos, Cantilena, A 

gatinha parda e Nhapopé – partes de fl, ob, cl(Bb), fg, cor, trb, hp e 
cordas

•    Remeiro de São Francisco – heliográfica, s.d. – 3 p.
•    Evocação – heliográfica, s.d. – 8 p.

Não publicadas
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Modinhas e canções – Álbum no 2
(1958/1959, NY)

1 – Pobre peregrino
 pic, 2fl, 2ob, c ing, 2cl(Bb), cl baixo, 2fg, cfg, 2cor, 2trp, trb, tuba, 

tímp, prato, triângulo, hp e cordas
3 – Nesta rua
 fl, ob, 2cl(Bb), 2fg, 2cor, tímp, hp e cordas
4 – Manda tiro, tiro, lá
 2fl, 2ob, 2cl(Bb), 2fg, 2cor, tímp, hp e cordas

Autógrafos (MVL):

• Pobre peregrino – xerox vegetal, s.d. – 3 p.

• Nesta rua – vegetal, s.d. – 8 p.

• Manda tiro, tiro, lá – xerox vegetal, s.d. – 3 p.

Não publicadas
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Documento 1
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Documento 2
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Documento 3

Em 27/1/2010 07:27, Alia, Patricia < Patricia.Alia@umusic.com  
escreveu:

Cher Monsieur,

Désolée de vous répondre si tard, mais j’ai dû interroger plusieurs per-
sonnes pour vous répondre correctement.
Effectivement, Eschig ne conserve dans ses archives que 4 des 
manuscrits des Chansons typiques brésiliennes de Villa Lobos:
1/ Mokocê cê maka
2/ Nozani na 
4/ Xango  
5/ Estrela e ua nova
Toutes traces des autres manuscrits de ces chansons semblent avoir été 
effacées par le temps. 
Il est probable que les manuscrits recher chés des œuvres en question 
(Chansons & Poèmes) aient disparus quand Eschig, en charge de li-
quider en 1930 l’appartement de Villa Lobos Place Saint-Michel, a 
renvoyé au compositeur au Brésil des caisses pleines de ses documents, 
livres et manuscrits... dont certaines ne lui sont jamais parvenues.
Les œuvres correspondent tout à fait à cette époque.
Avec mes meilleurs sentiments.

Patricia

Patricia Alia
Promotion 
& Assistante de Direction
--- 
Durand-Salabert-Eschig (Universal Music Publishing Classical)
http://www.durand-salabert-eschig.com
16 rue des Fossés Saint-Jacques – 75005 Paris
tél. 01 44 41 50 20 
De : Nahim Marun [mailto:nmarun@uol.com.br] 
Envoyé : mercredi 20 janvier 2010 12:29
À : Alia, Patricia
Objet : info sur manuscrits
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Chère Madame,
Je suis allé chez Eschig en demandent une lettre de permission pour re-
chercher aux archives Villa-Lobos. Je vous remercie beaucoup.Vous avez 
été infiniment cordial et vous avez ouvert les chémins pour mes travaux. 
Toutefois, je n’ai pas trouvé quelques manuscrits publiés chez Eschig. 
Ils ne sont pas au Musée Villa-Lobos à Rio et non plus à BnF. Ces ma-
nuscrits là sont, précisément:
- 10 Chansons Typiques Brésiliennes - Je n’ai trouvé que quatre à la BnF. 
- Trois Poèmes Indigenes - Ils non plus, il ne sont pas à la BnF. J’ai 
emporté un esquisse de la troisième (Iara) du Musée Villa-Lobos.
Sauriez-vous où peut-on trouver ces manuscrits publiés chez Eschig?
Je suis très reconnaissant pour votre attention. 
Cordialement, 
Nahim Marun. 

Documento 4

De:Alia, Patricia   
Para:Nahim Marun   
Assunto:RE: Retour au Brésil 
Data:26/4/2010 04:12 

Cher Monsieur,

J’espère que votre séjour à Paris a été profitable et agréable.
Je ne peux malheureusement vous faire une “attestation officielle” pour 
des suppositions quant à la situation des manuscrits de Villa-Lobos, 
comprenez-le, car mes informations ne sont en aucun cas vérifiables.

Avec mon meilleur souvenir,

Patricia

Patricia Alia
Promotion
---
Durand-Salabert-Eschig (Universal Music Publishing Classical)
http://www.durand-salabert-eschig.com
16 rue des Fossés Saint-Jacques - 75005 Paris - tél. 01 44 41 50 20 


