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Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de mostrar como Mário de Andrade acredita ter motivado 
Villa-Lobos a compor as Cirandas (1926) para piano, provocando-o diante da constatação de sua 
dificuldade de construção formal. Discute-se em que medida o uso do folclore ajudou Villa-Lobos a 
organizar os elementos musicais. São registrados depoimentos de compositores, intérpretes e do próprio 
Mário de Andrade, destacando-se os presentes no Ensaio sobre a Música Brasileira de 1928, com o fim 
de incrementar a discussão sobre forma musical numa nova perspectiva.  
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Introdução 

Mário de Andrade (1893-1945) estabeleceu com o compositor das Cirandas 
“relacionamento de tempestuosa proximidade”, como qualifica Jorge Coli na 
apresentação do livro de Flávia Toni Mário de Andrade e Villa-Lobos (1987). A partir 

da seleção sistemática de trechos relacionados às Cirandas, recortados do trabalho de 
Toni sobre as formulações de Mário de Andrade em torno do que denominou “quase-
música”, pode-se perguntar qual o lugar das Cirandas, enquanto solução brasileira, no 
repertório inspirado na inspirado na cultura popular. Respeitada e admirada por 
historiadores, as Cirandas (1926) são especialmente mencionadas por Mário, um dos 
mentores e crítico do nacionalismo musical brasileiro, como obra em que teve de 
alguma maneira participação instigando o compositor.  

São dezoito menções às Cirandas da apresentação ao apêndice do livro de 
Flavia Toni. Jorge Coli é quem faz a primeira delas, colocando que houve em algum 
momento uma incongruência relativa à datação das Cirandas, por parte de Villa-
Lobos, esclarecida e desmascarada por Mário de Andrade. Segue a transcrição dos 
fragmentos correspondentes: 

 

(...) suas composições anteriores a 1922 são, em sua esmagadora maioria, de 
um galicismo indiscutível: [...] As Cirandas e Cirandinhas aparecem como 
desse período na relação de obras fornecida pelo compositor – Mário 
denuncia a fraude e hoje nenhuma cronologia séria aceita a datação (Coli, 
Jorge. In Apresentação do livro de Flávia Toni Mário de Andrade e Villa-
Lobos, São Paulo, 1987:7).  

 

E mais adiante, ao longo do texto a transcrição do próprio Mario de Andrade 
apresentado por Toni. O crítico ironiza o compositor e afirma sua participação na 
sugestão para a concepção da obra: 

 

No número de Música Viva dedicado a Villa-Lobos a que o autor do Amazonas 
forneceu a relação das suas obras, estas vêm acompanhadas cuidadosamente 
das datas em que foram, ponhamos, ‘espiritualmente’ ou espiritistamente 
concebidas. Por desgraça nem isso é verdade, e custa a crer que o artista se 
arrojasse a semelhantes ilusões. Aí Villa-Lobos coloca certas obras brasileiras 
dele na década de 1910 a 20, como as Cirandas e as Cirandinhas, que foram 
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muito posteriormente tanto compostas como concebidas. Posso pessoalmente 
garantir isso, porque sei quem solicitou de Villa-Lobos umas peças pra piano, 
sugerindo até a forma bitemática, já então empregada às vezes pelo 
compositor, mas sem conceituação definida, e até lhe lembrando a solução do 
chileno Humberto Allende, nas suas deliciosas Tonadas. Desse pedido 
resultou coisa muito diversa, é verdade, a série genial das Cirandas sem 
dúvida um dos pontos culminantes da obra villalobiana (Andrade, Mario de 
Villa-Lobos (I), in “Mundo Musical”, Folha da Manhã, São Paulo, 25 de jan. 
1945 transcrito no Apêndice nº 12 livro de Flávia Toni Mário de Andrade e 
Villa-Lobos, São Paulo, 1987: 109). 

 

A tentativa de Villa-Lobos de manipular sua biografia em relação à data de 
composição da obra parece não ter sido levada adiante, visto que, por exemplo, no texto 
de Nóbrega (1971) há a transcrição de uma lista de obras e datas atribuída ao próprio 
compositor na qual figura a data mais aceita, de 1926, para a composição das Cirandas. 
A imaginação e as “mentiras” de Villa-Lobos são objeto de muitos comentários por 
parte daqueles que escrevem sobre sua obra ou biografia. Pode-se dizer, por exemplo, 
que modificações de datas, como a que ocorreu no caso das Cirandas, parece associar-
se à possibilidade de algum ganho em prestígio ou demonstração de originalidade, ao 
antecipar a data de composição, descartando as cogitações de influências e 
contribuições de outros compositores ou tendências na elaboração das mesmas. 

De semelhante teor, ainda sobre a gênese das Cirandas, Flávia Toni 
transcreve carta de Mário de Andrade à discípula Oneyda Alvarenga, presumivelmente 
de 1940, retirada de obra denominada Cartas (1983) desta última:  

 

Sete anos depois, Mário escrevendo à discípula Oneyda Alvarenga, contou esta 
interessante passagem sobre a gênese de Cirandas, obra que admirava 
incondicionalmente, quer pela fatura como pela exploração do instrumento: 
‘(...) É que, como toda pessoa que tem alma de professor, sou um notável 
artista de teatro. (...) Ora, Dona Oneyda, eu quero que a minha palavra ‘sirva’, 
que a minha crítica produza o máximo de rendimento didático. D’aí eu fazer 
muitos esforços, até os da representação teatral, pra me impor aos artistas. E 
como sei, de longa prática, que essas crianças só respeitam quem demonstra 
conhecimento técnico, muitas vezes, sem necessidade pessoal nenhuma 
enfeito uma passagem com um berloque bem bonitinho, que eu sei vai 
produzir um efeito decisivo no aluno... que não sabe que está sendo meu 
aluno, mas que, me respeitando, insensivelmente vai aprendendo comigo. E 
às vezes, franqueza, tenho dado golpes admiráveis de segurança. As Cirandas 
e em consequência as Cirandinhas, sem dúvida das coisas mais geniais do 
Villa, ele as deve a mim. Fui eu que observando certa resistência do Villa em 
aceitar o aproveitamento folclórico, observando a dificuldade de construção 
formal dele e outras coisas assim**, escrevi uma carta de pura mentira pro 
Villa, me dizendo encantado com as obras de Allende, um chileno que eu fingia 
descobrir no momento, observava as peças em forma A-B, uma aproveitando 
um tema popular, outra de criação livre, quando muito se servindo de 
constâncias folclóricas, coisas assim*, e está claro fingindo uma admiração 
danada pelo homem, que ia escrever sobre ele, coisas que, eu sabia, deixavam 
o Villa sangrando em sua imensa vaidade. Mas a esperteza maior foi, em 
seguida, fingindo amizade subalterna, pedir a ele que me escrevesse umas 
peças de meia-força pros meus alunos de piano. Como sempre: nenhuma 
resposta, o Villa só escreve carta precisando da gente. Mas poucos meses 
depois vim no Rio, não me lembro mais onde, era uma festa, havia muita 
gente, creio que intervalo de concerto, me encontro com o Villa numa roda. E 
ele imediatamente: ‘Olhe, vá lá em casa! Tenho umas coisas pra você. Bem! 
Não é nada daquilo que você me pediu!’ E sorriu com um arzinho superior 
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meio depreciativo. Eu fui e eram as Cirandas. E era exatamente o que pedira, 
o que tivera a intenção de provocar no Villa, embora estivesse longe de 
imaginar Cirandas’” (Toni, 1987: 44 e 45). 

 

 

De acordo com o catálogo Villa-Lobos, sua obra – 3ª edição (1989), as 
Cirandas foram compostas no Rio de Janeiro, em 1926. A obra foi dedicada ao pianista 
Alfredo Oswald (1884-1972) e teve sua primeira audição no Brasil, no dia 13 de agosto 
de 1929, no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, tendo como intérprete Tomás Terán (1896-
1964). Em 14 de março de 1930, teve sua primeira audição na França, sendo executada 
parcialmente- nos 1, 2, 4, 5, 6 e 15 - em Paris, na Salle Chopin, por Janine Cools.  

Consta que a obra foi editada por Arthur Napoleão. Os títulos das peças que 
constituem a série são os seguintes: 1-Terezinha de Jesus, 2- A Condessa*, 3- Senhora 
Dona Sancha, 4- O cravo brigou com a rosa, 5- Pobre cega, 6-Passa, passa, gavião, 7- 
Xô, xô, passarinho*, 8- Vamos atrás da serra, Calunga*, 9-Fui no Tororó, 10- O pintor 
de Cannahy, 11- Nesta rua, nesta rua, 12- Olha o passarinho, domine*, 13- A procura 
de uma agulha*, 14- A canoa virou*, 15- Que lindos olhos, 16- Có,có,co. Os asteriscos 
(*) foram colocados nas peças que possuem autógrafo (fragmento) no Museu Heitor 
Villa-Lobos, exceto “A Condessa”, cuja partitura encontra-se na íntegra.  

Diferentes categorias de manifestações do cancioneiro infantil inspiram 
cada uma das dezesseis peças congregadas sob o nome Cirandas, no entanto a cada 

um desses títulos não necessariamente corresponde a um brinquedo/jogo de roda, 
muitas vezes a manifestação tradicional ao qual se refere é algo diverso. Portanto, a 
assimilação do termo ciranda por parte do compositor pode designar peças para piano 
inspiradas, por exemplo, num acalanto contido numa funesta história infantil 
difundida pela tradição oral no Brasil. Este é o caso de Xô, xô, passarinho, Cirandas 
nº7, que anos mais tarde (1942) veio também provocar o compositor Octávio Maul, 
que também criou uma peça para piano solo sobre o mesmo tema. 

Sem levar em conta o Guia Prático, Villa-Lobos utiliza temas do cancioneiro 
infantil também em outras obras: nas coleções para piano Brinquedo de Roda (1912), 
Petizada (1912), Prole do Bebê I (1918) e Prole do Bebê II (1921), Cirandinhas (1925) 
e Cirandas (1926). E ainda, em obras para piano de maior complexidade, como 
Rudepoema (1926) e Miudinho (1930). Apesar da extensa produção villalobiana, 
somando-se citações de música urbana ou temas de inspiração indígena, considera-se 
que o compositor recorre com certa frequência ao populário musical brasileiro. No 
entanto, como se viu anteriormente no depoimento de Mario de Andrade, houve 
resistência de Villa-Lobos em trabalhar com temas folclóricos. Para incentivá-lo a 
“nacionalizar” sua obra com a temática folclórica e a melhorar sua técnica de 
construção formal, Mário pontuou alguns aspectos da obra “encomendada”: possuir 
uma parte com um tema popular e outra parte “livre”, serem peças de “meia-força” 
para os alunos de piano.  

As Cirandas (1926) como solução brasileira para a “dificuldade de 
construção formal” villalobiana 

A aceitação da constatação de “dificuldade de construção formal em Villa-
Lobos” pode levar a duas direções de pesquisa: a primeira delas tem em conta a 
possibilidade real de melhor desempenho do compositor se ele partisse de um material 
temático pré-existente. Sendo culturalmente veiculado, isso o teria ajudado a produzir 
uma obra mais inteligível para o seu meio, estando este desempenho associado a 
simples presença, em contraposição à ausência, de material temático, conduzindo toda 
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a obra e mantendo assim sua coerência. Ou, pode-se extrapolar para o outro viés, o 
melhor desempenho do compositor poderia estar associado às características do tema 
tradicional eleito que tenha favorecido a organização formal por alguma razão.  

A segunda direção de pesquisa, que motivou o presente trabalho, está 
associada à investigação dos “fundamentos idealistas que embasaram o sistema 
formalista original da Musicologia” (Nogueira, 2015:151), em conformidade com o qual 
Mário de Andrade atuaria. Segundo Nogueira, “para que algo se torne objeto de 
cognição é necessário que certos esquemas imaginativos medeiem a aplicação dos 
‘conceitos puros’ (categorias) do entendimento (a razão pura) à experiência” 
(Nogueira, 2015: 151). A questão de pesquisa aqui abordada é, portanto, como o 
conteúdo literário-musical das cantigas folclóricas brasileiras pode ter determinado 
decisões composicionais no processo criativo das Cirandas. 

Alguns depoimentos sobre a obra lançam luz a diferentes perspectivas de 
pesquisa. Intérpretes como o gaúcho Roberto Szidon e o americano Joseph Battista, 
responsável pela primeira gravação integral da série, em 1953: 

 

Os títulos das peças que compõem a coletânea são, em geral, os inícios dos 
textos dos temas populares que, transfigurados, aparecem como embutidos ou 
encravados em um dos episódios. No entanto, nestas Cirandas, Villa-Lobos 
não se preocupa com a criação de um esquema formal como nos Choros. 
Limita-se em cada uma delas experimentar com uma diferente macro-forma 
(Szidon, 1979: encarte de LP).  

O tema serve a uma função, não difere das melodias corais, nos prelúdios 
corais de Bach; eles fornecem a trama e a textura da intricada elaboração com 
a qual o autor os urde. Ocasionalmente, no entanto, o tratamento dos temas é 
equilibrado com a maior liberdade. (Battista, 1953: encarte de LP) 

 

Embora ambos os depoimentos demonstrem, em alguma medida, a 
perspectiva da lógica do esquema formal, seguido ou não pelo compositor, é 
interessante verificar o aspecto criativo percebido pelos intérpretes, expresso com 
experimentação ou liberdade que equilibra o enquadre dado pelo tema. De maneira 
semelhante, contrapondo-se aos manuais sobre forma musical, o compositor Willy 
Correia de Oliveira, em artigo que reverencia sua relação com Villa-Lobos, coloca: 

 

As Cirandas são collages e não ABAs, ou outras tipologias morfológicas 
arroladas com letras do alfabeto latino indexadas em compêndios de Formas 
Musicais. Pra outra sorte de escrita, outros signos. E collages (...) (Oliveira, 
2008:7) 

 

Buscando novo vocabulário para designar e caracterizar as Cirandas, 
Oliveira toma emprestado das artes visuais o termo collage, que é atribuído à técnica 
especifica associada à sobreposição de materiais diversos numa obra. Nesta 
perspectiva parece estar a colocação de Mário de Andrade, quando depois de inventar 
uma espécie de conceito ou categoria denominada “quase-música”, como sendo aquela 
que agrupa as músicas criadas com um “compromisso imediato com outra qualquer 
arte” (Andrade apud Toni, 1987: 54-55), afirma: 

(...) certas peças para piano (algumas Cirandas, a 2ª Prole do Bebê) criam um 
compromisso imediato entre som e plástica. (Mario de Andrade, [1940])  
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A pesquisa em livros brasileiros de contistas e coletores de temas 
tradicionais, a partir do título de cada uma das peças de Cirandas, pode produzir 
questões instigantes em relação à composição da obra e alguns exemplos podem ser 
dados neste sentido. Para além da consulta ao Guia Prático de Heitor Villa-Lobos, 
outra obra sobre cantos brasileiros, o livro de Guilherme de Mello, com primeira edição 
datada de 1908, demonstra que o compositor das Cirandas estava a par, enquanto 
interessado leitor das coisas do Brasil, de um conjunto de parlendas e canções, e buscou 
esse conhecimento como suporte para a elaboração das peças da série, mesmo através 
de livros e do que seus contemporâneos valorizavam como manifestação identificada à 
nacionalidade. Entende-se que refletir sobre a escolha dos temas e suas categorias no 
conjunto de expressões do chamado cancioneiro infantil poderia ser um passo para 
vislumbrar algumas respostas. 

A importância do tema folclórico em cada peça das Cirandas de Heitor 
Villa-Lobos e a forma Ciranda para piano solo 

Mensurar a importância deste estudo para a compreensão das peças parece 
ser tarefa que só poderá ser estabelecida a posteriori.  A pesquisa deve se fazer a partir 
da experiência dos vários agentes em contato com estas peças, seus depoimentos, 
levando-se em conta a maneira como se efetiva o entendimento e se constrói um 
discurso que expressa a escuta. A obra é de fato emblemática para entender a relação 
de Villa-Lobos com a música folclórica brasileira e parece estar permeada pela ligação 
do compositor com Mário de Andrade que pode ter atuado como um interlocutor. 

Nos textos dos intérpretes, comentaristas e pesquisadores é recorrente a 
busca de compreensão, do título e dessas fontes, empreendida, muitas vezes, apenas 
através do Guia Prático que, curiosamente, é posterior às Cirandas, sendo, além disso, 
uma obra complexa e com reconhecidos problemas editoriais. Isso gera algumas 
questões e conflitos, visto que este Guia Prático, da forma como se apresenta na sua 
edição mais corrente (1941), precisa ser decifrado.   

A dificuldade de compreensão ou contextualização do texto introdutório ao 
Guia Prático, associada à dificuldade de percepção do manejo da canção tradicional, 
bem como de se saber em que medida o compositor no próprio Guia Prático já 
modificava o canto tradicional colhido de alguma outra fonte, tornou o trabalho dos 
pesquisadores muito complexo nesse confronto proposto entre as duas obras de Villa-
Lobos: as Cirandas e o Guia Prático. Mas, de um modo geral, os comentaristas se 
satisfazem em mencionar a seção de uma Ciranda na qual aparece a melodia folclórica, 
forjar alguma intenção descritiva do compositor, abordar a questão do número de 
repetições da melodia folclórica citada e estabelecer partes contrastantes a partir deste 
critério.   

Uma análise que busque abordar o entendimento das Cirandas poderia ser 
idealizada, indagando-se em que medida o compartilhamento de um tema da tradição 
com a obra tem reflexos na apreensão dos elementos musicais ou na “construção 
formal” da mesma e pode contribuir para se operarem “padrões de inferência entre os 
domínios” e lançar luz à lógica dessa experiência. Dessa maneira, a constatação ou 
inferência de “integridade formal” ou unidade e o entendimento estaria submentido a 
novos parâmetros e perspectivas. 

A criação de uma série de peças para piano solo metaforicamente 
denominada com um termo do populário já é algo que poderia ser revelador. 
Entretanto, as Cirandas são diversas, e estabelecer pontos em comum entre cada uma 
delas, para além de citar um ou mais temas (algumas Cirandas citam dois temas), e de 
apresentar uma secção “livre”, não constitui uma tarefa tão evidente. Este projeto de 
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Villa-Lobos pode mesmo estar relacionado ao interesse de criar uma “forma artística 
nacional” nos termos colocados no Ensaio sobre a Música Brasileira de Mário de 
Andrade, datado de 1928, dirigido aos compositores brasileiros. Ressalva-se que 
alguns estudiosos chegam a dizer que este livro é bem anterior à data expressa de 
primeira edição –– o que tornaria a obra contemporânea às Cirandas –– e aponta para 
a atualidade do assunto no debate da época. 

Considerações finais 

Muitas críticas a Villa-Lobos, inclusive tendo Mário de Andrade como 
remetente, se justificam por seu autodidatismo. O documentário produzido pela 
extinta rede Manchete “O Índio de Casaca” fala, por exemplo, da passagem de Villa-
Lobos, em 1909, pela Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, atual Escola de 
Música da UFRJ: 

Em 1909, Villa se matricula na Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, 
mas poucos meses depois abandona os estudos, irritado com o excesso de 
rigor de alguns professores e com a mediocridade de outros, torna-se um 
autodidata e nunca mais retornou aos bancos escolares. Por isso, segundo 
alguns estudiosos, quando criava intuitivamente, Villa era grande. Mas 
quando tentava se guiar pela razão, era um compositor irregular. Essa 
formação acadêmica incompleta seria mais tarde um dos alvos prediletos de 
seus críticos. 

Villa-Lobos, entretanto, administrou suas possibilidades em se inserir no 
mundo musical e obter reconhecimento. Mario de Andrade capta essa intenção de 
buscar a forma no caso das Cirandas, quando afirma na seção do Ensaio dedicada à 
forma: 

(...) os nossos compositores têm demonstrado poder criador bem pequeno a 
respeito de forma, não se aproveitando das que o populário apresenta. 
Aproveitam-se, quando muito, nomes que nem Villa-Lobos. Mas como a tudo 
que faz, Villa-Lobos imprimiu aos Choros, Serestas, Cirandas, uma feição 
individualista excessiva, não se utilizando propriamente das formas populares 
nem as desenvolvendo. (Andrade, 2006:49) 

 

A ambiguidade do depoimento não é incomum no que diz respeito ao 
relacionamento de Mário de Andrade e Villa-Lobos. Admiração e crítica coexistem 
nestas e noutras declarações. No discurso acima a exigência de manejo técnico das 
formas populares parece estar em questão. 

Nogueira (2015) afirma que as lacunas deixadas pela musicologia 
tradicional e seu formalismo originaram-se do estrito enfoque do que está “contido” 
na obra, “suas técnicas inerentes, prescindindo da discussão acerca das motivações 
estilísticas da obra ou das intenções expressivas do seu autor, além de minimizar a 
relevância dos contextos histórico-social e cultural dos atos de escuta” (Nogueira, 2015: 
148). Ele enfatiza o potencial do referencial teórico da pesquisa em “cognição musical 
incorporada” para tratar do processo de formação de sentidos inferidos no ato de 
apreensão da integridade da forma musical. Nesta perspectiva, novo ponto de vista se 
coloca em relação às críticas dirigidas à obra de Heitor Villa-Lobos, tendo em vista que 
o sujeito da escuta e, antes de tudo, o próprio compositor, é quem emprega as 
ferramentas e os processos com os quais acessa o sentido que produz na interação com 
a obra musical. 

Os desenvolvimentos e discussões em torno das Cirandas e a as questões de 
construção formal em Villa-Lobos podem levar à questão de como o conteúdo literário-



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 130 

 
 

musical das cantigas folclóricas brasileiras pode ter determinado as decisões 
composicionais de Villa-Lobos no processo criativo das Cirandas numa pesquisa 
inserida na área de processos criativos. As questões associadas à apreensão e 
construção do sentido da forma musical se confundem por vezes com aquelas que 
dizem respeito à concepção da obra em si. Faz-se necessário enfrentá-las, entretanto, 
numa nova perspectiva teórico-metodológica a fim de manter a disponibilidade da 
escuta como fomento desta investigação e não tornar a congelá-la numa fôrma.  
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