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1
ASPECTOS HISTÓRICOS

O intenso fluxo cultural ocorrido no início do século XX entre 
Brasil e França foi decisivo na produção artística de Heitor Villa-
Lobos. A pesquisa histórica é importante em qualquer revisão crí-
tica por esclarecer aspectos do processo composicional, sugerindo 
caminhos para o processo analítico de várias situações musicais, 
redimindo dúvidas no confronto das edições com as várias versões 
de manuscritos e esboços – ou, no caso da ausência dos mesmos, 
apontando metodologias adequadas para a mais acurada análise 
possível. Processos históricos influenciam diretamente a prática da 
performance.1 Dos princípios da técnica da performance emanam 
vários fundamentos estéticos da linguagem de seu tempo que refle-
tem muitas das práticas sociais e artísticas de sua época e trazem para 
seus domínios os maneirismos vocais e instrumentais e muitas das 
normas vigentes de notação e interpretação musicais.

Segundo Paulo Guérios (2003, p.84-90), a proclamação da 
República no Brasil, em novembro de 1889, levou a sociedade a 
aspirar a uma modernização dos costumes. Na música erudita, 

 1 Performance practice: disciplina que estuda os reflexos da história social, política 
e cultural na execução e na interpretação musical.
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a inspiração que era até então principalmente italiana, ligada à tra-
dição operística de Giuseppe Verdi (1813-1901), voltou-se para a 
música francesa de Camille Saint-Saëns (1835-1921) e alemã de 
Richard Wagner (1813-1883). Assim, em sua juventude, Villa-Lobos 
foi influenciado pela estética tradicional italiana e pela moderna esté-
tica de Wagner e Saint-Saëns e admirava a revolucionária estética de 
Debussy. Na década de 1920, o compositor embarcou para a Europa 
e passou dois grandes períodos em Paris, desenvolvendo relações 
frutíferas com o meio artístico francês. 

Na França, o compositor manteve importantes laços de amizade 
com músicos como o compositor Edgar Varèse (1883-1965) e o 
pianista Arthur Rubinstein (1887-1982). Este último estimulou-o 
esteticamente e encomendou-lhe novas obras. Villa-Lobos chegou 
pela primeira vez à capital francesa em 1923 e realizou o célebre 
concerto histórico na Salle des Agriculteurs. Segundo Beaufils (1988, 
p.180), nesse mesmo ano seu amigo e incentivador Arthur Ru-
binstein apresentou-o ao editor Max Eschig, fato que precipitou a 
publicação e a divulgação de sua obra na Europa. 

Suas relações com o meio cultural parisiense estão registradas 
em vários livros sobre a vida cultural da capital francesa no início do 
século XX, como, por exemplo, no livro de Segonzac (1993, p.268-
82), Marguerite Long, un siècle de vie musicale française, no qual há 
um capítulo dedicado à grande amizade entre Villa-Lobos e a grande 
pianista francesa. Há menções às atividades de alunos brasileiros de 
Mme. Marguerite Long (1874-1966), como o pianista João de Souza 
Lima (1898-1982) e o maestro Eleazar de Carvalho (1912-1996), 
assim como vários comentários sobre as estreias de concertos e obras 
de Villa-Lobos. O compositor brasileiro intermediou convites de 
turnês a Mme. Long, viabilizando três viagens da artista ao Brasil, 
com realizações de concertos, recitais, entrevistas e aulas públicas. 

O poeta Manuel Bandeira (1886-1968) menciona algumas das 
influências desse período europeu na obra de Villa-Lobos na Revista 
Ariel, de 1947. Bandeira afirma que a audição da Sagração da pri-
mavera, de Igor Stravinsky (1882-1971), “o abalou perigosamente”. 
Segundo Guérios (2003a, p.139), 
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a similaridade entre a música brasileira de Villa-Lobos e a Sagração 
da primavera, que Villa-Lobos negava ter origem na própria música 
do compositor russo, faz com que o cronista trace a hipótese da 
similaridade entre a métrica dessa obra e a métrica dos indígenas 
sul-americanos. Na verdade, o fato de Villa-Lobos ter alterado a data 
de várias composições – como Nonetto, Trio, Uirapuru, Amazonas – 
em que utiliza elementos da técnica de Stravinsky, situando-as como 
anteriores a sua ida à Europa, fez com que surgissem hipóteses bas-
tante elaboradas, seja sobre a existência de um modernista intuitivo, 
gerado pela natureza dos trópicos brasileiros, seja sobre uma suposta 
similaridade das culturas russa e brasileira, que teriam gerado frutos 
tão parecidos. 

Villa-Lobos entrou em contato com as ideias de pensadores 
expressivos da vida parisiense como Marcel Proust (1871-1922), 
Jean Cocteau (1889-1963), Blaise Cendrars (1887-1961), Eric Satie 
(1866-1925), o Groupe des Six: George Auric (1899-1983), Francis 
Poulenc (1899-1963), Louis Durey (1888-1979), Germaine Taille-
ferre (1892-1983), Arthur Honegger (1892-1955) e Darius Milhaud 
(1892-1974). Segundo Nichols (2002, p.258), Milhaud, com a suíte 
para piano Saudades do Brasil,2 “serviu confortavelmente ao gosto 
francês pelo exótico – isto é: melodicamente simples, harmonica-
mente colorido e ritmicamente repetitivo – e trilhou o caminho para 
a real música sul-americana de Villa-Lobos” que logo chegaria a 
Paris. Segundo Guérios (2003, p.84-90) o contato com a arte francesa 
provocou em Villa-Lobos uma grande revitalização da sua música, 
aprofundando sua busca por uma arte mais simples, direta e tipica-
mente brasileira, impulsionando ou mesmo provocando as diversas 
fases artísticas vividas pelo compositor. 

Em um artigo sobre os concertos franceses para piano escritos 
nos anos 1930, Grenier (2000, p.292) enumera várias características 

 2 Segundo partitura da editora Max Eschig, a suíte Saudades do Brasil, 12 dan-
ças com nomes dos bairros cariocas, foi composta para piano solo em 1920 e 
orquestrada um ano mais tarde pelo compositor. Darius Milhaud esteve no 
Brasil entre 1917 e 1918 com Paul Claudel, em missão cultural.
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estilísticas da época, que podemos certamente estender à música de 
Villa-Lobos. 

Ao contrário do século XIX, que privilegia o lirismo das frases, o 
caminho harmônico, o sopro de obras inspiradas por eventos pessoais 
variados, o jogo do intérprete, os anos 1930 cultivam a estética de 
uma música franca, muitas vezes mesmo rude, que valoriza os as-
pectos percussivos do piano, misturando as tonalidades, justapondo 
os gêneros musicais, as canções populares, os estilos de escritura 
pianística, as harmonias simples e complexas. 

Essas foram algumas ideias musicais defendidas por compositores 
do Groupe des Six, como Milhaud, Poulenc e Tailleferre, e outros re-
presentantes próximos da estética neoclássica. Desse modo, a música 
de Villa-Lobos agradou ao gosto francês e encaixou-se perfeitamente 
ao gosto parisiense da época. Segundo Porcile (1999, p.389), Paul 
Le Flem (1881-1984), professor de Erik Satie na Schola Cantorum,3 
quando crítico musical à Comœdia escreveu que amava o frescor e a 
truculência da música de Villa-Lobos e se sentia “seduzido por sua 
melodia suntuosa, seu ritmo voluntarioso, sua orquestra em ebulição, 
rica de imprevisto e de cor”.

De acordo com Fléchet (2004, p.13), “em Paris, ele [Villa-Lobos] 
se descobre brasileiro e reinventa o nacionalismo musical”. A arte 
ocidental não valoriza mais os valores universalistas (ou mesmo os 
etnocentristas), mas caminha para uma destruição da razão oci-
dental, pela crítica marxista, pela psicanálise ou pelo surrealismo 
(idem, p.19). Nesse momento, a imagem de um Brasil negro e índio 
fascina a arte europeia e em especial a arte francesa. A estratégia de 
Villa-Lobos foi aproveitar essa tendência, construindo uma rede de 
influências para a divulgação e para o sucesso e o reconhecimento 
de sua obra. Nichols (2002, p.258) informa que quando Villa-Lobos 

 3 Schola Cantorum foi uma famosa escola de Paris na qual estudaram inúmeros 
compositores e artistas reconhecidos. Villa-Lobos foi um dos professores-
convidados dessa entidade, durante um período de sua estada parisiense.
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veio novamente a Paris em 1930, ele estava determinado: se era exo-
tismo que Paris desejava, então ele lhe daria exotismo. A imprensa 
escrita da França proclamava uma alma brasileira sempre selvagem, 
rude, gritante e desconexa. Obviamente, os brasileiros que residiam 
no Brasil não ficaram felizes com esse compositor que os fazia parecer 
ridículos em Paris.

Em artigo sobre a Chanson au cinéma dans les années trente, 
Basile (2000, p.241) demonstra que na década de 1930 “o público 
francês procurava esquecer a morosidade e os problemas da época, 
abandonando-se ao sonho que as imagens lhe proporcionavam”. 
Assim, podemos confirmar em diversas publicações que o apelo 
de um mundo distante, indígena e exótico fascinava a sociedade 
francesa. Pistone demonstra em seu artigo Les conditions historiques 
de l’exotisme musical français (1981, p.11-22) que as raízes do gosto 
pelo exótico remontam na verdade à época de Jean-Baptiste Lully 
(1632-1687) e Christoph Willibald Glück (1714-1787), passando 
pelas influências da conquista da Argélia e das exposições universais 
de 1872, 1878 e 1889, influências que adentraram pelo século XX 
com a arte japonesa e afro-americana. Pistone assinala que “o gosto 
pelo exótico foi um capítulo da nossa cultura, mas permanece um 
eterno apelo no imaginário francês”. 

Segundo Basile (2000, p.242), “George Auric, Arthur Honegger, 
Jacques Ibert, Maurice Jaubert, Joseph Kosma, Darius Milhaud e 
Jean Wiéner não tinham nenhum desprezo pela expressão popular 
sob todas as suas formas, incluindo-se aí a chanson”. 

As suítes de canções villa-lobianas, com sua simplicidade e exo-
tismo, entram rapidamente para o establishment musical francês, 
aumentando sua popularidade e influenciando várias gerações de 
compositores. Nyeki (2000, p.543) informa que no início do século 
XX o compositor e crítico musical Florent Schmitt (1870-1958) 
chama o compositor húngaro Tibor Harsányi (1898-1954) de “Villa-
Lobos do Norte” por sua música de “uma natureza altiva e tão 
belamente desordenada” e por seu “refinamento cru da harmonia”.  
Segundo Nichols (2002, p.258), “a diversidade métrica da música 
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de Villa-Lobos, sua complexidade, sua força ardente e abundância 
impressionaram o jovem Olivier Messiaen (1908-1992), que mais 
tarde descreveu o compositor como um orquestrador de enorme 
grandeza”.


