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CONCLUSÃO

As canções escritas para voz e piano de Heitor Villa-Lobos, pu-
blicadas pela Max Eschig, oferecem ao intérprete, ao pesquisador, 
ao musicólogo e ao público em geral um painel bastante amplo e 
significativo do estilo do compositor. Todas as séries analisadas neste 
livro possuem uma grande diversidade estilística. Nessas coleções 
encontramos originais e transcrições de canções indígenas, cantos 
africanos, canções do anônimo popular, modinhas em estilo antigo, 
modinhas populares e até mesmo canções de forte conteúdo erudito 
e abstrato. Encontramos vários paradigmas dentro desses conjuntos 
de canções e suas semelhanças poderão contribuir para uma análise 
mais profunda do estilo vocal e instrumental do compositor.

A compreensão da estrutura formal e harmônica, aliada à análise 
paradigmática dos elementos composicionais e emocionais das can-
ções, influenciou as soluções dos problemas musicológicos encon-
trados. Sugeriram-se algumas aplicações dos pedais ao piano, alguns 
dedilhados para facilitar o trabalho do pianista e também algumas 
possibilidades de fraseados para ambos os intérpretes, que poderão 
ser aplicados na performance desse repertório. 

Nesse grupo de canções, encontraram-se 37 erros comprovados 
de edição, 16 prováveis erros e cerca de 11 divergências em versões 
diferentes da mesma canção. A maioria dos problemas encontrados 
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nas partituras são erros da editora Max Eschig, portanto não são en-
ganos cometidos pelo compositor. Nos manuscritos originais dessas 
coleções para canto e piano encontramos um compositor bastante 
preciso quanto à notação de suas ideias. Lamentavelmente, os erros 
presentes nas edições se perpetuaram na maioria dos registros pes-
quisados desse repertório. Assim, por meio dos resultados obtidos 
neste livro, esperamos colaborar para um melhor esclarecimento 
dos problemas existentes no texto musical impresso das canções de 
Heitor Villa-Lobos e seus futuros registros fonográficos.
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