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Introdução 

“A Lenda do Caboclo” é uma música para piano composta por Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
em 1920 e dedicada a Arthur Iberê Lemos. 

Trata-se de uma peça de caráter nacionalista, reflexo do pensamento brasileiro da época, onde 
artistas desejavam contextualizar suas obras nas reflexões que valorizavam a temática brasileira. 
Desde 1500, vigorou o domínio europeu sobre as terras descobertas na América do Sul. Em 1808, o 



Rei de Portugal desembarca no solo brasileiro e traz na bagagem a intensificação cultural europeia, 
inclusive a música vigente do outro lado do oceano, que fermentou sua estética nos salões. Nos 
quintais e nas ruas soavam os batuques dos negros escravizados e os índios que não se deixaram es-
cravizar teve esmagada sua organização, deixando no rastro de sua fuga a ossada de sua música. A 
corte européia despejaria também, além das danças, a música religiosa católica, renascentista e bar-
roca, que serviu para a catequese das gerações miscigenadas. Os chocalhos indígenas se tornavam 
cada vez mais inaudíveis e o batuque com o lundu dos negros sobreviveria para dar origem ao futu-
ro samba. Em termos de compositores de música erudita brasileira tivemos o Padre José Maurício 
(1767-1830) que produziu somente obras sacras baseado na prática européia, tivemos Francisco 
Manoel da Silva (1795-1865) que fez sua obra para ser interpretada na Capela Imperial, teve a ideia 
de inserir nas composições sacras, em decadência, a linha melódica da ópera italiana, em alta na so-
ciedade. Tivemos, ainda, Carlos Gomes (1836-1896), o primeiro brasileiro a conquistar fama e re-
conhecimento internacional, onde na Itália gozava de prestígio pelas revistas musicais que escrevia 
com a estrutura clássica do momento, até seu apogeu em 1870 com O Guarani. Entretanto, outro 
compositor, Villa-Lobos (1887-1959), foi o primeiro a cravar a bandeira nacional no solo europeu, 
porque seu discurso musical era uma espécie de “fotografia sonora brasileira”. Embora Carlos Go-
mes se apropriasse brilhantemente de personagens como o índio Peri para fazê-lo merecer a paixão 
de uma donzela europeia, Ceci, em meio à ambientação típica da floresta tropical, contando um ro-
mance que nutria a experiência e a curiosidade do europeu por uma realidade possível, todavia exó-
tica, sua música diatônica, melódica e romântica era, na essência, uma música de estética européia. 
Os três predecessores de Villa-Lobos, cada um a seu tempo, não demonstraram nenhum compro-
misso particular em renovar o que quer que fosse, no âmbito da forma composicional, todos gozan-
do de estreito relacionamento com a Coroa, portanto, e consequentemente, não faziam mais do que 
fomentar a prática da música clássica européia. Antes destes compositores brasileiros, os jesuítas 
chegaram a ensinar o canto gregoriano aos índios que catequizavam. 

Villa-Lobos deflagra, com “A Lenda do Caboclo”, a estética que traduziria o sentimento de 
brasilidade que era exigido e transbordava nos manifestos da classe cultural modernista na década 
de 20. A rigidez da forma clássica A-B-A, de que se utiliza na referida obra, até serviu para enfati-
zar sua forte personalidade criadora, haja vista o ineditismo de construção com que apresenta a es-
trutura melódico-harmônica no piano brasileiro. “A Lenda do Caboclo” é um divisor de águas no 
que se refere à identidade musical brasileira, ao se refletir na partitura o pensamento modernista na-
cional que lutava pelas transformações estéticas nas artes plásticas, na literatura e na música em 
oposição às práticas que marcavam a nossa história sócio-cultural. Com tal composição se poderia, 
inclusive, nos perguntar se música brasileira é aquela feita por brasileiro, ou feita no Brasil? 

Impressões 

A Lenda do Caboclo suscitou o interesse de autores e acadêmicos nos anos seguintes: 

Evoca, com a maior simplicidade de escritura, o nosso sertanejo no seu viver 
tranqüilo, entrosado com a natureza que tudo lhe proporciona. É realmente admirá-
vel o ambiente que a movimentação indecisa de acordes consegue estabelecer no 
decorrer de toda a peça. Para evocar ainda mais a atmosfera de calma de nossas 
matas, Villa- Lobos, com uma nota que vibra sobre o balancear dos acordes, nos 
lembra o canto da juriti, pássaro ingênuo, cujo canto consta de somente uma nota 
emitida espaçadamente. Logo após alguns compassos que nos transportam para 



uma tarde no sertão, surge o canto, dolente e saudoso, de grande força sugestiva 
[…]. Contrabalançando com essa frase, o ambiente, como que reagindo bastante 
intenso, provocado pela aceleração da forma rítmica tão sossegada do início. Essa 
agitação não chega a predominar, logo tudo volta à quietude e o ouvinte se deixa 
embalar pela frase principal do começo, que pouco a pouco desaparece, ficando 
ainda, como um adeus, o canto da juriti (LIMA, 1976)1. 

   

Indiscutivelmente, uma das peças mais aplaudidas de Villa-Lobos é ‘A Lenda 
do Caboclo’, escrita em 1920 dando- lhe a impressão de amargura indefinida, de 
um profundo suspiro. Não tarda, porém, a aparecer o extraordinário tema princi-
pal, sonhador e melancólico como a alma do caboclo (MARIZ, 2000)2. 

Criador no sentido mais genuíno da palavra, Villa-Lobos deu novas dimensões 
à música no Brasil, quer projetando-a além fronteiras, quer fixando-a como entida-
de autônoma na consciência de todos nós. Destruidor de preconceitos e de tabus, 
Villa-Lobos desempenhou o importante papel de desmoralizar, por assim dizer, o 
compositor que até ele, não conseguia se libertar do Minueto, da Gavota, do Ro-
mance, sem palavras... Villa- Lobos deu ao homem brasileiro o direito de encontrar 
na arte de seu país, não a história de um estranho, mas a sua própria história. Na 
evolução da música brasileira, o seu nome figurará como um autêntico gênio da 
Américas. A Lenda do Caboclo, datada de 1920, não é apenas uma composição mu-
sical. Ela revela, antes de tudo, a atitude de um compositor que, dirigindo a sua 
sensibilidade para a sua própria terra, procura traduzir as emoções do seu povo, 
da sua raça (ARAÚJO, 1999)3. 

 1 LIMA, Souza. Comentários sobre a obra pianística de Villa-Lobos. MEC/DAC Museu Villa-Lobos 2a Ed., 1976. 
 2 MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. 5. ed. rev e ampliada. - Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 2000. 
 3 ARAÚJO, Mozart de. CD “ANTOLOGIA DA MÚSICA ERUDITA BRASILEIRA. Selo Festa. Pianista : Arnaldo Estrela. Reedi-

ção 1999. 



Cristaliza o compositor brasileiro - passando, talvez, a transportar a um plano 
depurado, inspiração regional um tanto diferente da dos ‘chorões’ cariocas, a espe-
cial dolência e o poético langor que existem na sensibilidade musical brasileira 
(FRANÇA, 1980)4. 

O oscilar do acorde de mi maior com sua bordadura inferior, cria de fato um 
clima de embalo e monotonia bem sertanejo (MAGALHÃES, 1994)5. 

As unidades estéticas fundamentais da peça são: a lenta oscilação pendular; a 
ambigüidade harmônica; a concomitância da regularidade rítmica e da instabilida-
de harmônica; a suavização da síncope e a apresentação do tema por motivos cur-
tos, efêmeros […]. Não se trata aqui de uma melodia acompanhada, mas sim, da 
melodização de um complexo rítmico-harmônico. A interpretação deve procurar a 
impressão de vago, indefinido, profundamente interior, de divagação, flutuação do 
pensamento, de cisma (CALDEIRA FILHO, 1972)6. 

A fim de fazer uma amostragem das sensações causadas pela obra em questão, convidei algu-
mas pessoas para ouvir a música “A Lenda do Caboclo”. Através de um questionário e sem dar-lhes 
conhecimento do nome da obra, solicitei-lhes que dessem suas impressões enquanto a escutavam: 

1. A música pode ser tema para um lugar do tipo: 
2. Que palavra você daria para o sentimento que a música lhe provoca? 
3. Faça uma pequena história para o tema. 
4. Que nome você daria para a música?  

Dados pessoais (*)7: 

1. Nome: (facultativo) 
2. Idade (*): 
3. Profissão (*): 
4. Cidade em que viveu mais tempo-UF (*): 

Os autores e acadêmicos citaram que nesta obra o compositor transmite uma sensação da vida 
no interior, a tranqüilidade, o caráter romântico, o naturalismo da época, a cultura local, sendo por-
tanto muito apropriado o título que escolheu, “A Lenda do Caboclo”, em que "Lenda" do latim, 
quer dizer, “coisas que devem ser lidas”, histórias que são deformadas pela imaginação popular ou 
pela imaginação poética; e "Caboclo", mestiço de branco com índio, figura genuinamente brasileira. 

 4 FRANÇA, Eurico Nogueira. Presença de Villa-Lobos. 11° vol. Rio de Janeiro:MEC/SEAC/Museu Villa-Lobos, 1980. 
 5 MAGALHÃES, Homero Ribeiro de. A Obra Pianística de Heitor Villa-Lobos. Tese de doutorado, UNESP-São Paulo, 1994. 
 6 CALDEIRA FILHO, J. Presença de Villa-Lobos. 7º vol., p. 104. Rio, MEC/DAC/MVL, 1972. 
 7 *Dados importantes para se comparar se as respostas variam conforme a idade, a profissão ou o lugar onde se vive. 



Todavia, nenhuma das pessoas que escutaram a música fez referência ao interior do Brasil, ao ser-
tão, ao caboclo, mas surgiram respostas à segunda pergunta do questionário tais como o sentimento 
de “melancolia”, “tristeza”, “solidão”. Cinquenta pessoas com idade entre 20 e trinta anos participa-
ram como ouvintes da música e responderam ao questionário. 

Análise 

Alguns compositores nacionais, anteriores ou contemporâneos de Villa-Lobos, já haviam des-
pertado interesse no tema Brasil, entretanto observava-se ainda um forte legado europeu na forma 
de compor. O próprio Villa-Lobos utilizara-se dos elementos da estética européia, lia e estudava os 
cadernos de técnica de composição do francês Vincent d'Indy, um fervoroso aliado às mais velhas 
tradições acadêmicas. Mas Villa-Lobos preferiu a ruptura com o tecnicismo, a fim de alimentar o 
seu sentimento e multiplicar o seu instinto em prol de uma música legítima e, por que não dizer, na-
cional. Vários contemporâneos, Luciano Gallet, Francisco Braga, Lorenzo Fernandez, Frutuoso Vi-
ana, Ernani Braga, Souza Lima, Francisco Mignone, Alberto Nepomuceno, dentre outros, buscavam 
alinhar-se ao tema Brasil depois da porta aberta deixada por Brasílio Itiberê, que em 1869 compôs o 
que seria a 1a peça para piano com um tema brasileiro, que chamou de "A sertaneja”. A rigor a 
composição, em si, traz todo o legado europeu na forma, nas cadências, na harmonia e na melodia, 
que é baseada no tema folclórico Balaio, meu bem, balaio, em ritmo de habanera, então muito po-
pular na época. Mas vale o mérito de lançar como título de uma peça, uma palavra representativa de 
algo exclusivamente brasileiro. As composições dos brasileiros dos últimos 30 anos do séc. XIX, e 
dos primeiros 20 anos do séc. XX, expunham melodias e harmonias previsíveis diante da ditadura 
do tonalismo. Enquanto na Europa de 1840, Wagner dava nítidas respostas ao cansaço das harmoni-
as consonantes, das dissonâncias preparadas e resolvidas, das modulações naturais e manipuladas 
sob regras. Wagner afastou-se da concepção italiana, renunciou aos floreios vocais, impôs uma ação 
musical contínua e intensificou a participação orquestral, além de valorizar a importância do libreto 
como fundamento do drama lírico. Wagner aboliu toda a estrutura da ópera tradicional, com suas 
árias, duetos, etc., substituindo-a por uma seqüência dramática de cenas totalmente postas em músi-
ca. Adepto de um teatro místico, simbólico, chegou a uma fusão estreita entre texto e música, a uni-
dade temática criada pelo leitmotiv e pela união bem-sucedida entre vozes e instrumentos. Em vez 
de melodias, criou a melodia permanente, com base na orquestra. O cromatismo de Tristão e Isolda 
(1857) é o ponto de partida para as explorações musicais do século XX.  

Debussy ao entrar em cena não joga com os mesmos dados do cromatismo e da suposta anar-
quia harmônica wagneriana. Sua modulação não tem a força brusca. Há doses bem mais equilibra-
das no trato da modulação, e no entanto foi a sua sutileza engenhosa que desintegrou o sistema to-
nal, libertando–o da escravidão imposta pela nota sensível. O golpe mortal de Debussy sobre o sis-
tema tonal, foi a utilização de uma gama de seis sons compreendidas na oitava, e separados a um 
intervalo de um tom inteiro, modo javanês, e o modalismo e as escalas do Extremo Oriente (chine-
sas e balinesas) que Debussy conheceu na Exposição Universal de 1889. Mas foi em 1892, com 
Prélude à l'après-midi d'un faune, às portas do séc. XX, que Debussy determina o princípio da Era 
Moderna na música, tomando-se por referência do termo Moderna, a total libertação do sistema de 
tonalidades maior e menor.  

Stravinsky, seu contemporâneo russo naturalizado francês, experimenta ousadamente a bitona-
lidade, ou seja, a superposição de acordes em duas tonalidades diferentes, procedimento que o enca-
minharia na seqüência ao politonalismo. A rigor, ainda mantinha relações com o sistema tonal ma-
nuseando-o de maneira multifacetada. Sua aventura mais moderna concentrava-se na rítmica. A 



obra A Sagração da Primavera teve sua apresentação ao mundo, em 1913, em Paris, escandalizando 
e provocando alvoroço entre o público. Stravinsky tinha uma concepção de ritmo muito inovadora e 
A Sagração da Primavera é um dos melhores exemplos dessa característica, notabilizando-o. A par-
tir de Stravinsky, os compositores deixariam de estar submetidos à “tirania das barras de compas-
so.” 

Comentando sobre a sua concepção do Ballet Petruchka, que estreou em Paris em 1911 : “Eu 
vi em imaginação, um solene ritual pagão: os velhos sábios sentados em círculo observam a dança 
de uma jovem que será sacrificada para tornar propício o deus da primavera. Examinando este 
tema, senti emergirem algumas lembranças inconscientes das tradições populares.” Aqui, a exemplo 
de Bartók, Stravinsky remete-se à manifestação do povo.  

Béla Bartók, neste sentido disse: "Mesmo a aderência obstinada a um som ou um grupo de 
sons emprestados de motivos populares parece ser um precioso ponto de apoio: ela oferece uma 
moldura sólida para as composições deste período de transição e previne a dispersão aleatória.” As-
sim, Béla Bartók abria outras frentes, de início, com materiais do seu próprio quintal. Dedicou-se 
com afinco a catalogar toda a música folclórica de sua região a partir de 1904, e nos 15 anos se-
guintes partiu para países vizinhos, foi até a Turquia e ao norte da África, colecionando tudo que 
encontrava. O material sonoro apreendido fez com que remodelasse sua concepção rítmica servin-
do-se com muito critério e ao máximo daquilo que colhera, onde seu discurso musical, inevitavel-
mente, distanciar-se-ia da velha harmonia diatônica. Seu ponto forte foi a livre harmonização do 
folclore.  

A produção intelectual dos compositores europeus, na transição entre os séculos XIX e XX, foi 
norteada pelo olhar voltado à terra natal e outras fontes sedutoras de música. O próprio Wagner es-
colheu, como enredos, temas de lendas medievais ou da mitologia germânica, pondo-as a serviço de 
suas idéias filosóficas, religiosas e políticas Villa-Lobos, melhor que qualquer brasileiro, atirou-se 
no olho do furacão que devastava as formas de um pensamento clássico esgotado, cujo rastro dos 
seus fragmentos serviram aos que se engajaram em participar da nova ordem estética – O Moder-
nismo, gerado também pelos efeitos da 1a Guerra Mundial (1914-1918), que evocou em muitos o 
sentimento daquele olhar natal, agora com interesse justificado, de cultivar, preservar e fazer valer a 
sua identidade.  

No pacato Brasil de 1905, Villa-Lobos parte em viagem pelo interior do país, retornando ao 
Rio de Janeiro e depois indo por mais duas vezes a outras partes do imenso território, onde estabe-
leceu contato com o sertão, instalou-se em fazendas, conheceu cantadores e seus modos de cantar e 
de afinar instrumentos, vivenciou nosso folclore e a rotina das pessoas simples, do fazer espontâ-
neo, a natureza exposta e divergente dos lugares por onde andou, enfim, as diversas realidades da 
vida brasileira, cujas impressões seriam traduzidas em sua obra. Villa-Lobos traduziu o Brasil. Foi o 
missionário da música brasileira, com ênfase e originalidade.  

Em “A Lenda do Caboclo”, composta em 1920, Villa-Lobos define o caminho que viria a tri-
lhar, ampliando suas concepções e refinando o seu método de composição, trazendo assim para as 
suas obras os sentimentos e as imagens nativo-brasileiros capturados em suas viagens. Seu discurso 
musical toma de assalto os ouvidos viciados pela mesmice, por ser “fotografia” de uma realidade 
brasileira, que se não estava explícita também não podia ser ignorada.  

Ele dizia que quando sentia a influência de alguém, ele se sacudia e pulava fora. Obviamente, o 
homem não está livre ou isento de influências, já que é um ser social, um cérebro social, mas é pos-
sível ser tão criativo com o material exposto no universo, que um artista pode destacar-se pela origi-
nalidade, seja pela forma do manuseio do material como pela transfiguração do mesmo em outro, 
até então não demonstrado. Villa-Lobos serviu-se do folclore e canções infantis brasileiras; de mo-
delos e técnicas do feitio europeu, Wagner, Debussy, Stravinsky, Béla Bartók; serviu-se do piano 



como se fosse um violão com teclas; serviu-se da observação do cotidiano das pessoas, da natureza, 
do instinto e sobretudo, da persistência.  

O fato de compor para piano sem ser pianista, é influente no resultado de suas composições. A 
carência de melhor capacitação técnica no piano não lhe causou entrave, ao contrário, permitiu-lhe 
estabelecer um nível de relacionamento diferente dos pianistas que detinham aporte técnico acadê-
mico, embora, sua técnica melhorasse com a ajuda da esposa, a professora de piano Lucília Guima-
rães, com quem se casara em 1913.  

Uma das chaves do pensamento de Villa-Lobos é a fusão entre o piano e o violão, tratando o 
primeiro de acordo com as características do segundo. Villa-Lobos fazia migrar para o piano uma 
determinada seqüência de acordes do violão surgidas de uma posição predefinida dos dedos, uma 
espécie de matriz anatômica que fazia deslizar pelo braço do violão. Tal procedimento gerava har-
monias que podiam ser classificadas pela função ou pelo efeito sonoro a ser explorado oportuna-
mente. O pensamento violonístico influenciou também sua escrita para piano. Os eventos sonoros 
de “A Lenda do Caboclo” ocorrem independente e intercorrentes ao mesmo tempo. Na pauta discri-
minam- se as regiões onde os eventos ocorrem - os graves, os médios e os agudos separados como 
camadas, como é próprio do violão, cuja característica construtiva do instrumento possibilita, na ar-
ticulação entre cordas soltas e outras presas, uma nítida separação entre melodia, harmonia e ritmo, 
e ainda, obter uma determinada nota de altura definida, em mais de um ponto do instrumento, so-
mando-se isso aos efeitos timbrísticos oriundos de técnicas variantes de palheta e ponta-de-dedo, 
tudo acontecendo dentro de um só compasso. Uma vez que tenhamos conhecimento das peculiari-
dades do violão, desvenda-se sob nossos olhos onde foi que Villa-Lobos respaldou-se para compor 
sua estética pianística.  

Villa-Lobos se relacionava com o piano como uma máquina sonora que poderia ser um "violão 
com teclas", ou "tambores com teclas" , e tantos outros sons presentes num ou noutro ambiente 
também com correspondência sonora dentro do piano. A idéia podia nem ser original porque o Im-
pressionismo europeu já ganhara força com a sonoridade instrumental reportando-se a ambientes e 
impressões mais subjetivas. O compositor francês Saint-Saens apresenta, A marcha real do leão 
(38), Pássaros (39) e Aquarium (40), do seu Carnaval dos animais” composto em 1886. “A Lenda 
do Caboclo” é um passo firme na estética descritiva de Villa-Lobos.  

Villa-Lobos ao fazer soar no piano a trama acústica do violão, desejou, como Debussy, expres-
sar no piano impressões autônomas da natureza emocional de si mesmo, perante a interação com o 
ambiente, mais que sonoro, o próprio ambiente natural.  

É impreciso afirmar o ponto de partida de influência que um compositor suscita a outro, mas é 
garantido conceber que as experiências a que cada um se submete, repousa na própria história natu-
ral da humanidade, cujo balanço das águas respinga pra frente e pra trás, fertilizando a mente dos 
mais atentos.  

Villa-Lobos, pelas características de sua personalidade não se contentaria em focar suas lentes 
numa única personalidade ou num único lugar, mas ao contrário, abre os braços para inspirar os va-
pores emanados do passado recente e expirar o sopro vigoroso do momento. Ele influenciou a si 
próprio com a conservação dos seus pensamentos itinerantes.  

Estética, forma, estrutura, discurso musical 

É composta originalmente para piano, obedece à forma A-B-A na estrutura, que é uma técnica 
de construção européia. A forma é trabalhada com clareza. As partes A-B-A são delimitadas pelo 



uso da barra dupla, uma característica presente na escrita de Villa-Lobos, e ainda diferem uma parte 
da outra pelo uso da modulação.  

Ela é escrita com 4 sustenidos na armadura, que engendra o tom de Mi maior, entretanto, de-
fendo a tese de que a obra está em outra tonalidade, onde Villa-Lobos demonstra estar afinado com 
o pensamento modernista.  

Villa-Lobos prefere escrever em 2/2, com dinâmica variável entre o PP e o f, ao invés de 4/4, e 
o fato de representar o compasso apenas com o número 2, conota sua verve modernista. A escrita é 
recheada de sinalizações que exigem muita perspicácia do intérprete. Há uma preocupação do autor 
em exprimir suas intenções com o uso categórico de sinalizações.  

“A Lenda do Caboclo” foi transcrita para violino por Perí Machado. A exemplo de quaisquer 
peças compostas para um determinado instrumento, o ato da transcrição requer aprofundado zelo e 
senso crítico, devido às propriedades como o timbre e a duração nortearem as primeiras sensações. 
Por exemplo, o piano é plácido executando uma semibreve, enquanto a mesma semibreve, tocada 
por um violino ou flauta, oferecerá outra sensação. As propriedades físicas do som em cada instru-
mento devem ser observadas no ato da transcrição. Do que se tem notícia, Villa-Lobos, ele próprio 
transpunha suas peças com tamanha técnica ou mesmo intuição, e os resultados que se conhecem 
são inquestionáveis.  

Parte “A" 

Toda a análise baseou-se na partitura editada em 1968 por Arthur Napoleão Ltda, que por moti-
vos que só o editor conhece, amputou 2 compassos da parte "A", quando os compassos 14 e 15 de-
viam se repetir. 

   

Na repetição de "A", a introdução é cortada ao meio. O editor simplesmente elimina o trecho 
correspondente aos compassos 5,6,7,8,9,e 10. 



   

E ainda, os compassos 14 e 15, também deviam ser reapresentados, mas foram sumariamente 
eliminados na volta de “A”, perfazendo um total de 10 compassos a menos do que originalmente 
compôs Villa-Lobos. Constata-se esta discrepância ouvindo a gravação do CD “ANTOLOGIA DA 
MÚSICA ERUDITA BRASILEIRA" Selo Festa: Reedição 1999. Pianista: Arnaldo Estrela, junto 
com a leitura da Tese de José Vieira Brandão (1949), contemporâneo e amigo pessoal de Villa-Lo-
bos. 

Nota: Utilizei-me de gravações, executadas por mim, que podem ser ouvidas no CD que acom-
panha este trabalho. Não só a obra inteira, mas também alguns trechos devem ser ouvidos, preferen-
cialmente, no ato em que aparecer o número localizado à direita superior da palavra, que faz men-
ção à faixa do CD. Os fragmentos gravados são para fins didáticos e, portanto, isentos de interpreta-
ção.  

A parte "A" está com 4 sustenidos na armadura engendrando a tonalidade de Mi maior, e cons-
ta dos primeiros 26 compassos. Os dois primeiros compassos encerram o acorde de Mi, numa alter-
nância auditiva, que soa ora como menor e ora como maior. Auditivamente sim, mas na escrita é 
sempre o Mi maior, onde Villa-Lobos prefere usar o Fá-dobrado-sustenido ao invés de grafar Sol 
natural, que numa análise teórica faria o primeiro acorde ser um Mi maior com a 2a aumentada e 7a 
maior, e o segundo acorde uma tríade perfeita de Mi maior, sobre o intervalo de quinta justa, Mi1-
Si1, onde a ausência da terça na mão esquerda se justifica para evitar conflitos com os acordes da 
mão direita, naqueles 2 primeiros compassos, e que pode ter sido decisivo para que Villa-Lobos 
mantivesse a estrutura de quintas nos compassos seguintes, assegurando, por sua vez, a estética, 
além de ser um artifício de grande utilidade para garantir o jogo de alternâncias dos próximos acor-
des da mão direita. Nos 8 compassos iniciais se observa a seguinte estrutura : acordes com rítmica 
constante, enquanto varia a harmonia de 2 em 2 compassos, sem relação funcional entre eles, deter-
minando um gradiente de independência harmônica pela ausência aparente de hierarquias funcio-
nais. Na base desses acordes de rítmica constante, encontra-se aquele intervalo de quinta que acom-
panha a mudança de cada acorde, por meio de movimento descendente. Cada intervalo de quinta 
apresenta-se na figura da semibreve ligada ao mesmo intervalo no próximo compasso, soando as-
sim por 8 tempos; cada intervalo é peça constituinte básica da harmonia em voga. São os 8 compas-
sos iniciais, cuja dinâmica parte de um P, para um crescendo poco até um mf no 4º compasso junto 
com um diminuendo até o 8º compasso. Na verdade, o trânsito da harmonia e das quintas através 
dos 8 compassos comporta-se com uma cadência em direção ao tom de Si maior, que surge no 9º 
compasso em diante. Curiosa esta espécie de maquiagem tonal, quando ele lança na armadura os 4 
sustenidos que engendram o tom de Mi maior enquanto trata o movimento da harmonia como ine-



rente à tonalidade de Si maior. Assim, contradizendo a primeira impressão de ser o 1º acorde do 1º 
compasso um Mi maior, ou seja, a tônica dos 4 sustenidos da armadura, será agora aquele Mi maior 
o 4º grau de Si maior, a primeira parcela da seguinte cadência : o 4º grau rumo ao 3o grau, que se 
encaminha ao 2º grau, e antes que recaia no 1º grau, então Si maior, ele retorna do 2º ao 3º para só 
depois, no compasso seguinte, o 9º compasso, articular o Si maior, que chega com pose de tônica 
num pentagrama de 4 sustenidos na armadura ! Note-se pois, que o Lá# (que seria o quinto susteni-
do na armadura que engendra a tonalidade de Si maior), embora ausente na armadura, está presente 
no 3º e 4º compasso, e ainda no 7º e 8º compasso, aquele que antecede o Si maior para onde modula 
a música, já que somos forçados, tecnicamente, a dizer que a música está em Mi maior, embora Vil-
la-Lobos, na trama harmônica insidiosa, nos apresenta a tonalidade de Si maior, desde o primeiro 
compasso, começando no 4º grau rumo à tônica, no caso, Si, no 9º compasso, cujo efeito de repouso 
é inegável, depois de 8 compassos cadenciais, opondo-se à idéia da falta de hierarquia funcional, 
como se estivéssemos diante de um anonimato tonal. Aliás, se Villa-Lobos tivesse optado por 5 sus-
tenidos na armadura, a textura sonora seria rigorosamente a mesma em toda a parte"A", sem preci-
sar lançar mão da alteração do Lá natural, que foi sustenizado em todas as suas ocorrências. 

Durante os 8 primeiros compassos em que se prepara o ambiente para o tema, incidem duas no-
tas isoladas, acima daqueles acordes amparados por suas quintas na base; trata-se da nota Si no 1º e 
2º compasso, e da nota Sol# no 3º e 4º compasso, para no 5º e 6º compasso voltar a nota Si, e por 
fim, no 7º e 8º compasso, soar de novo a nota Sol#. Essas duas notinhas incidem sempre no contra-
tempo, e chamo a atenção para elas, que guardam na sutileza do seu isolamento uma importância 
inequívoca: são elas os pilares, as norteadoras do tema que vai surgir. Uma, a nota Si, como ponto 
de partida, a outra, o Sol#, como ponto de chegada.  

   

Faltando 8 compassos para se apresentar o tema, os 4 seguintes são gastos com a mesma har-
monia em vigência, porém serão 4 compassos com o intervalo de quinta, Si-Fá#, enfatizando a to-
nalidade de Si maior. Nos outros 4 compassos, precedente ao tema, é apresentado um Fá#2 que 
marca sua presença pela abordagem rítmica. Villa-Lobos escreve um sinal de acentuação sob este 
Fá#, cada vez que se lhe articula, e ele o repete insistentemente… 



   

… para além dos quatro compassos que antecedem e anunciam o tema.  

   

Este Fá# da mão esquerda marca o ritmo durante toda a exposição do tema… 



   

… que transita entre aquelas duas notinhas : o Si e o Sol#, apresentadas na introdução. O tema 
inicia-se no 16º compasso, anacrusticamente, e duram 8 compassos. Villa-Lobos não demonstra in-
tenção alguma em desenvolver o tema. São 26 compassos sem movimentos bruscos no ritmo, sem 
explorações harmônicas de grande porte, deixando a harmonização confinada dentro de uma oitava, 
assumindo em sua gama sonora previsível e constante, um papel rítmico, notificado na escrita, a 
partir do primeiro Si maior, no compasso 9. O tema é uma melodia simples, isto é, sem grandes so-
bressaltos. A menor figura é uma colcheia, e a maior é uma semibreve, que só é usada no fim do 
tema. Bem dizer, a melodia e a harmonia são cúmplices na tarefa rítmica que, como já citei, é pro-
positalmente constante. O embalo rítmico configura o gênero da Toada, que por definição de Mário 
de Andrade: “Se distingue pelo caráter no geral melancólico, dolente, arrastado” (ANDRADE, 
1989)8. 

O tema confirma o caráter dolente, com uma melodia também confinada dentro de uma única 
oitava, a exemplo da harmonia desta parte "A".Em resumo, a harmonia cabe dentro de uma oitava, 
e o tema, na oitava seguinte, não extrapola os limites da mesma, sendo ambos, tema e harmonia, 
construídos sob um forte grau de parentesco rítmico.  

O andamento assinalado por Villa-Lobos, moderato e muito dolente, reforça o sentimento de 
monotonia, provocado pela constância e pela simplicidade da melodia de poucas notas que, aliás, 
não fosse a presença da nota Si anacrústica, haveria apenas as notas das teclas pretas, ou seja, uma 
escala pentatônica como tema.  

 8 ANDRADE, Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. Ed. da Universidade de São Paulo, 1989. 



   

Tecnicamente temos 4 sustenidos na armadura, uma harmonia cadencial para Si maior, e um 
tema de aparência modal amparado pelo pêndulo harmônico tonal entre Dominante e Tônica de Si 
maior. 

   

Este Si maior que surge lá no 9º compasso, é um acorde de Si na fundamental com sexto grau 
incluso, que no acorde seguinte acrescenta-se o quarto grau que, por força da atração tonal, recua ao 
terceiro grau no acorde seguinte, ocorrendo os três acordes sobre o primeiro grau de Si, e dentro do 
mesmo compasso. Esta condução harmônica é muito característica na música popular, sobretudo 
nas performances de viola caipira ou violão. 

Os acordes do toda a parte "A" são articulados em blocos formados por 3 e 4 sons. Durante os 
12 compassos iniciais, ocorrem sob uma base intervalar de quintas. Estas quintas soam espaçada-
mente na oitava imediatamente anterior daquela em que se ouve os acordes, portanto uma região 
mais grave porém que não prejudica em nada a percepção do intervalo característico de quinta. A 
julgar pela forma periódica em que ocorre cada intervalo de quinta, não deixa de soar como o bada-
lar das horas de um relógio de parede (14), de sonoridade familiar. 



   

Aliás, Villa-Lobos insiste que o intervalo de quinta Si1-Fá#2, fique soando durante quatro 
compassos (9-10-11-12), e para tanto se utiliza da ligadura, enquanto no contratempo de cada um 
daqueles compassos, faz soar o mesmo intervalo uma oitava abaixo, que pela propriedade da resso-
nância, realimentará com os seus harmônicos o intervalo preso pela ligadura.  

   

Esta percepção, com relação as quintas soando espaçada e periodicamente, sugere um caráter 
temporal, de tempo transcorrendo amistosamente, expondo a monotonia do ambiente típico do inte-
rior brasileiro do início do século XX. São 26 compassos nesta parte A, cujo desfecho se dá no 24º 
e 25º compasso, quando ele oitava o Sol#3 - uma semibreve, nota final do tema que se ouve, para 
em seguida ouvi-lo oitavado - o Sol#4 - também semibreve, e como nota de despedida, uma terça 
acima desta, um Si4 - tônica!  
 

Villa-Lobos gasta esta despedida com uma ligadura entre o 25º e o 26º compasso, o último da 
parte"A", solicitando ao intérprete um rallentando, confirmando a despedida sugerida pelas notas 
agudas - Sol#4 e Si4.  



   

Interessante a presença destas notas ( Sol#4 e Si4 ), pois também são citadas na abertura, uma 
oitava abaixo, e como já disse, durante o tema foram os pólos por onde circulou a melodia. Findo 
aqui a análise da parte "A". 



   

Parte “B" 

A parte"B" modula e o compasso será agora de 6/4. Esta mudança de compasso dura apenas 6 
compassos, do 27º ao 32º. E por quê ele grafou 6/4 ao invés de 3/2 ? Inclusive há uma melodia te-
norina formada só de mínimas, grafadas sobre elas o sinal de acentuação (>). Contem -se pois 1,2,3 
mínimas - 1,2,3 mínimas, etc. A lógica que justifica o 6/4 onde a unidade de tempo será a semínima, 



é a de garantir o Pìu mosso (mais movido) destes 6 compassos iniciais que concentram grande 
quantidade de informações de ordem interpretativa, exigindo apurada atenção às nuances que se so-
brepõem em frações de tempo. O 1º compasso parte de um crescendo a mf, adentrando o 2º e o 3º, e 
no fim do 3º ele volta a grafar crescendo, adentra o 4º , todos estes compassos sob uma ligadura, 
lembremo-nos que a unidade de tempo é uma semínima, e no 4º compasso, os 2 primeiros tempos 
em crescendo irá ter o 3º tempo em PP em pleno crescendo e logo no 5º tempo um f , e no 1º tempo 
do compasso seguinte um ff simultâneo a um dim. poco a poco até o P e rall. do compasso seguinte 
onde vai ser apresentado o tema em mf e agora em Andantino. Foram 6 compassos de puro fôlego 
interpretativo. Tudo isto acontecendo em meio a um vendaval modal até que, passados estes 6 com-
passos, a unidade de tempo volta ser a mínima com a mudança para 2/2, e isto ajudam a garantir o 
Andantino daí pra frente, agora sob a estabilidade promovida pelo tema que discorre no plano liso 
do modo de Lá. Se Villa-Lobos não cultivasse o hábito de escrever uma barra dupla para separar as 
partes, nesta obra não faria falta, pois está explícito quando começa e termina cada parte. A parte 
"A" é tonal na harmonia, usa cadência e nota-se a força de atração da sensível (aquele Lá#) que é 
explorada no tema servido pela alternância harmônica entre dominante e tônica. Aliás, o tema pos-
sui a dicotomia de ora parecer modal, por ser quase todo explorado nas teclas pretas e distanciar-se 
ainda mais daquela sugestionável tonalidade de Mi maior, ora parecer tonal pela presença, compas-
so sim compasso não, do Lá#, sensível da tônica Si, típico do tonalismo. Enfim, a parte "A" é tonal 
e a parte "B" é modal. Naqueles 6 compassos iniciais de "B", introdutórios ao tema que virá, vamos 
encontrar um jogo de intervalos que se alternam. As notas constituintes destes intervalos são as 
mesmas da melodia tenorina que se ouve junto, uma pentatônica. 

   

São o Dó, o Mi bemol, o Fá, o Lá bemol e o Si bemol, os cinco sons que se verticalizam (em 
forma de intervalos) e se horizontalizam ( melodia ), no primeiro compasso de "B". Essas cinco no-
tas da melodia atravessam os 6 compassos iniciais quase anonimamente, porque durante quatro 
compassos ela dissolve-se dentro dos intervalos articulados acima e abaixo dela, pois tais intervalos 
compõem-se das notas da melodia. Os intervalos da mão direita assumem função rítmica no Pìu 
mosso de Villa-Lobos.  



   

Os intervalos de quinta na base caminham com a liberdade típica do universo modal, norteando 
a trama intervalar que avança na mão direita. A base intervalar de quinta da mão esquerda, soa 
como badaladas de um relógio.  

   



Cada quinta vai saltar ao compasso seguinte, influenciando na nova trama intervalar da mão di-
reita, sugerindo um gradiente de correspondência entre as duas mãos nos parâmetros da liberdade 
modal. Este é o material sonoro que introduz e atrai o tema da parte "B". Ao fim do exposto (com-
passos 27 e 32, figura abaixo), surge o tema com ar inaugural. 

   

Tal qual na parte "A", o tema tem início anacrústico, compasso 33 (figura acima) e é rigorosa-
mente o mesmo tema, só que a uma distância de sétima maior abaixo do original, ou seja, por pouco 
não se ouve o tema exposto na parte"A" a uma oitava abaixo nesta parte"B". Vamos ouvi-lo a uma 
sétima maior abaixo, 11 graus abaixo, resguardadas todas as proporções do original. 



   

A título de curiosidade, proponho executar o tema da parte"A" na mão direita e o tema da parte 
"B" na mão esquerda, juntos, e sublinhar o efeito resultante do paralelismo perfeito distante 11 
graus dos 12 que compõe uma oitava.  

   

Parte “A" - repetição 

A Parte "A" se repete com exatidão, exceto pelos seguintes fatos:  
A seis compassos do fim, no compasso 81 o intervalo Dó#1-Sol#1, idêntico ao compasso 5, 

deve soar 8ª abaixo, conforme notação. 



   

Ele conclui a música com um dim. poco a poco e rall. a partir do compasso 81, usando de novo 
o recurso da quiáltera no penúltimo compasso para diluir o andamento, onde no mesmo compasso 
encontra-se o intervalo de quinta Mi1-Si1 sustentado por ligadura até o compasso seguinte, o últi-
mo. Neste epílogo, 2 mínimas formadas pelas terças do acorde perfeito de Mi maior, são agravadas 
por fermata, e ritualizam a despedida. E com essas duas terças, uma em cada oitava, de efeito cor-
respondente à articulação violonística, Villa-Lobos faz jus aos 4 sustenidos da armadura, invocando 
o tom de Mi maior, que revela, somente nos 2 últimos compassos, a sua patente de tônica.  



   

Comparação entre parte “A” e “B” 

O tema em "B" vai para a mão esquerda, uma característica marcante nas obras de Villa-Lobos, 
que sempre explora uma melodia em oitava grave, fato que se pode atribuir ao seu instrumento de 
estudo, o violoncelo, e influências de sua convivência com os "Chorões", cujo gênero de música 
continha na formação instrumental, o violão de sete cordas de função bem definida no grupo, a de 
fazer melodias com caráter de resposta ao instrumento solista, sobretudo nas cordas graves. O efeito 
do tema solado em região mais grave que a harmonia, tem respaldo romântico, reveste-se de nostal-
gia e Villa-Lobos se apropria desta estética, já em voga 100 anos antes com Beethoven em sua So-
nata ao Luar, cuja representação do tema é feita pela mão esquerda, como se vê na parte “B” de “A 
Lenda do Caboclo”. A instrumentação dos chorões, que influenciou Villa-Lobos, também foi basea-
da na estética da música européia.  

Em “B”, o tema discorre sob o modo de Lá durante 4 compassos, 33-34-35-36.  

   

E se repete em seguida no modo de Ré, soando uma quinta acima nos compassos, 37-38(24), 
guardando rigorosa proporção intervalar.  



   

Este fragmento melódico será imitado duas vezes… 

   

… uma terça abaixo e uma quarta abaixo, até o compasso 40 numa espécie de movimento mi-
gratório ao modo de Lá, onde tudo irá se repetir nos compassos seguintes: 41-42-43-44.  



   

… e 45-46-47-48. 

   

Em suma, o tema é o mesmo repetindo-se a uma distância de quintas paralelas, na alternância 
entre os modos de Lá e de Ré. Lá e Ré formam uma quinta invertida. 

Como se vê, foram 16 compassos, alternando-se os modos de 4 em 4 compassos, e desde o iní-
cio a harmonização se processa por meio de um jogo matricial que define os modos, tanto quanto 
serve de elemento rítmico. Aí temos matrizes, cuja estrutura são intervalos de quarta. Entre os com-
passos 33 e 37 as notas da mão esquerda são as mesmas que formam os intervalos da mão direita.  



   

Intervalos de quartas na mão direita, assim dispostos, são muito favoráveis ao dedilhado. Tanto 
as repetições como os deslocamentos por alturas, guardam perfeita simetria e proporção, que com-
preendidos pelo pianista, facilita-lhe a leitura e a execução.Visto por outro ângulo, a própria harmo-
nia se origina deste modelo de relacionamento entre dedos e teclas, onde a pré-concepção do dedi-
lhado permite a quem dele se apropria usufruir nos limites do acaso e da crítica, das surpresas que 
tal prática proporciona. 

O jogo intervalar-matricial segue até o compasso 48 a partir do compasso 33. 



   



   

Ao intérprete, observada a estrutura matricial, será suficiente avançar convicto com o seu dedi-
lhado, preocupando- se bem menos com a leitura, porque a melodia quando se repete uma quinta 
acima, rebocará também para uma quinta acima a harmonização, que por sua vez guardam perfeita 
simetria em seus deslocamentos. 

Material presente em toda a obra, as quintas, como badaladas, ecoam também desde o 1º com-
passo de "B", e torna-se eloqüente durante a exposição do tema no modo de Lá. É uma quinta que 
soa mais grave agora, o Lá0-Mi1.  



   

Esta quinta ausenta-se (29) quando o tema está no modo de Ré. Isto faz com que se tenha a 
sensação de retorno, ou se preferir, ponto de origem, quando esta quinta volta a soar no modo de 
Lá.  

   



O tema quando soa uma quinta acima sem a base Lá0-Mi1, isto é, no modo de Ré, parece tra-
tar-se de algo gravitando em torno de um núcleo, já apreendido pela audição da tênue hierarquia do 
modo de Lá sobre o de Ré. Atente-se o detalhe da dinâmica, embora todas as notas da melodia este-
jam com indicação de acento (>), o modo de Lá está escrito sob ligadura e com intensidade mf, en-
quanto no modo de Ré, a melodia transcorre sem ligadura e com intensidade f. Na repetição, em se-
guida, o modo de Lá, de novo sob ligadura está se ouvindo em PP, e o modo de Ré, desta vez sob 
ligadura também, se ouve a mf, e a justificativa para a ligadura é endurecer menos porque nos pró-
ximos compassos se ouvirá a CODA: 49-50-51-52-53-54-55-56, 8 compassos. Esta CODA terá oito 
colcheias em cada compasso, executadas pela mão direita que, acentuadas a 1ª,a 4ª e a 7ª colcheia, 
obter-se-á subjacentemente o mesmo ritmo descrito pelos acordes iniciais da composição.  

   

Tal acentuação rítmica é típica do acompanhamento harmônico da toada, e típica do acompa-
nhamento rítmico das rodas de chôro, num instrumento de percussão.  

Dos 8 compassos da CODA, é subtraída do penúltimo, rallentando, a acentuação da 1ª, 4ª e 7ª 
colcheia; e no último Villa-Lobos se utiliza de quiálteras de semínima, ritenuto, com uma anotação 
bem pitoresca, "bem fora", para a execução deste último compasso. O propósito é de diluição da rít-
mica. Assim, ele prepara a volta de "A", sendo desnecessário o uso da barra dupla na mudança das 
partes, um hábito estético, herança das tradições. O percurso harmônico da CODA faz-se por quin-
tas que caminham descendente e diatônicamente na mão esquerda : Fá1-Dó2, Mi1-Si1, Ré1-Lá1, 
Dó#1-Sol#1, e finalmente Si0-Fá#1. Simultaneamente, na mão direita, ocorrem intervalos de quinta 
: Dó3-Sol4, Ré4-Lá4,Mi4-Si4, Fá#4-Dó#5, Si4-Fá#5, que sobem diatônicamente, defasados um 
tempo e meio, em relação às quintas descendentes da mão esquerda. 

   

Compassos 50-51-52-53-54 



Entremeadas pelas quintas de ambas as mãos, transcorrem aquelas oito colcheias, em cada 
compasso, cuja acentuação recai sobre a 1ª, a 4ª e a 7ª colcheia, como já foi dito. As oito colcheias 
são intervalos de terça ou de quarta. As terças com o magnetismo tonal e as quartas com o magne-
tismo modal, intercalam-se em meio às acentuações.  

   

Por dentro desta exposição, vaza uma melodia, a partir do compasso 49, melodia esta um tanto 
independente, um tanto compromissada com o encaminhamento para um desfecho em Si maior, na-
quelas quiálteras "bem fora".  



   

Assim, esta CODA (compassos 49 a 56), que é típica do modernismo, sem vínculos funcionais 
necessários entre os acordes, chega ao Si maior, que surge com pose de tônica, confirmada auditiva-
mente com o recurso de fazer soar 2 notas Si oitavadas na região mais grave do piano, após as 
quiálteras.  



   

Um Si oitavado com uma fermata, e pronto! Se, como sugere a armadura de 4 sustenidos, oita-
va-se o Mi, naquele momento pós-quiálteras, hipoteticamente como fim de música, o Mi soaria 
como uma tônica reticente, muito mais por simpatia à simetria dos intervalos que se andou ouvindo 
próximo dali, do que propriamente pela convicção que recai repousante sobre o Si.  

Villa-Lobos prefere não mexer na armadura de clave, na parte "B", o que reforça uma das ten-
dências da estética modernista : a armadura indica um tom que não é o que se está ouvindo. Aliás, o 
uso da armadura é método e regra do tonalismo. A Parte "B" é modal, está no modo de Lá porém a 
armadura de Mi maior continua presente.  

Frases célebres de Villa-Lobos 

- "Esse negócio de vir inspiração, não existe em mim; eu nasci inspirado já”. 
- "Meu primeiro livro foi o mapa do Brasil”. 



- “Heitor é nome de cachorro”. 
- "O folclore sou eu”. 
- "Não sou folclorista”. 
- "Logo que sinto a influência de alguém, me sacudo todo e pulo fora”.  
- "O ouvido de fora não tem nada a ver com o ouvido de dentro. Além disso, minha 

música é algo vivo: se passar o bonde na rua, eu boto ele na minha sinfonia tam-
bém”.  

- "Sim, sou brasileiro e bem brasileiro. Na minha música eu deixo cantar os rios e os 
mares deste grande Brasil. Eu não ponho mordaça na exuberância tropical de nossas 
florestas e dos nossos céus, que eu transponho instintivamente para tudo que escre-
vo”.  

- "O que escrevo é conseqüência cósmica dos estudos que fiz”. 
- "Não sou futurista nem passadista. Eu sou eu”. 

   

Conclusão 

“A Lenda do Caboclo” é uma unanimidade imagética. Sua audição suscita à percepção um ca-
minho que poucos vão se desviar. Traz no bojo de seu conteúdo o triunfo do autor que, ao longo das 
obras anteriores, dava sinais de sua busca e se não sabia para onde ia, sabia muito bem de onde vi-
nha. “A Lenda do Caboclo”, é absolutamente formal; contêm elementos sonoros estruturados sob 



intenções bem definidas; sua aparência simples e tradicional, inerte e morna, não deixa de revelar 
os rumores do modernismo. A introdução desdobra-se com grau propositado de indefinição, ou me-
lhor, uma certa expectativa ao ouvinte, afetado pela cadência harmônica que se desenrola por 8 
compassos até a chegada do Si maior, que vira a página sensorial e oferece uma outra janela para as 
impressões particulares do ouvinte.  

Villa-Lobos instrumentaliza com talheres a arte musical. Toda arte, em primeira instância, é um 
instrumento representativo de uma sociedade. E Villa-Lobos deu provas disso. Não houve grandes 
distanciamentos entre sua música e a terra a qual pertenceu. A sociedade em si espanta-se com a es-
tética reveladora das realidades amordaçadas nos bastidores do cenário brasileiro. Nesta obra atem-
poral, o brasileiro do ano 2000 é transportado para longe da metrópole como demonstra a Pesquisa 
2, anexa. “A Lenda do Caboclo” seqüestra a todos a lugares calmos. A subjetividade sensorial pro-
movida pela obra é diapasão aos ouvidos da coletividade. Villa-Lobos derrama o sentimentalismo 
embutido em cada um. Independente de análise profunda ou conhecimento específico sobre a ciên-
cia da música, o ouvinte embala-se nas redes da arte musical, que se não lhe revela os elementos 
teóricos intrínsecos, a prática lhe transporta até aonde a imaginação lhe permitir.  

Não se pode afirmar que Villa-Lobos tenha sofrido influência direta deste ou daquele composi-
tor. Sua mente ávida lhe conduziu para transcrever sobre a pauta o dodecafonismo social brasileiro, 
a polirritmia de um povo miscigenado, o impressionismo dos humores circundantes, o bitonalismo 
urbano e rural, o folclore herdado, inato e transformante, o nacionalismo pagão-indígena e o nacio-
nalismo de um Brasil futurista, as síncopes do seu imaginário e os sustenidos de suas convicções. 
Foi o regente espontâneo da música moderna brasileira. 

Villa-Lobos deflagra, com “A Lenda do Caboclo”, a estética que traduziria o sentimento de 
brasilidade que era exigido e transbordava nos manifestos da classe cultural modernista na década 
de 20. 
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