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RESUMO 

 

Uma das maneiras de ampliar a compreensão sobre um texto musical é abrir o leque de 

perspectivas de abordagem analítica frente a uma mesma obra, para que maiores possibilidades 

interpretativas possam advir. Partindo-se desta premissa, esta tese tem como principal objetivo 

a aplicação de diferentes procedimentos analítico-musicais a uma mesma composição, e 

posterior inter-relação entre seus resultados, cotejando as diferentes visões e interpretações 

encontradas. Para tanto, selecionou-se uma obra tradicional do repertório sinfônico romântico: 

a Sinfonia nº 2, op. 73, em Ré maior, de Johannes Brahms. Foram realizados três estudos 

analíticos completos de seus 4 Movimentos: Análise Formal, de acordo com Arnold Schönberg 

(1996), William Caplin (1998), Charles Rosen (1988) e James Hepokoski e Warren Darcy 

(2006); Análise Motívica, segundo Rudolph Reti (1978); e, por fim, Análise Schenkeriana, 

conforme Heinrich Schenker (1935), Allen Forte e Steven Gilbert (1982), Felix Salzer (1982) 

e David Neumeyer e Susan Tepping (1992). Posteriormente, os dados encontrados foram 

comparados, procurando indicar algumas possibilidades de leitura da obra por meio da 

intersecção das visões específicas. Ao final, esses resultados analíticos foram confrontados com 

três gravações realizadas por diferentes orquestras, em épocas distintas, tendo à frente regentes 

reconhecidos como grandes intérpretes da obra de Brahms: Orquestra Sinfônica Columbia, 

Bruno Walter (1960), Orquestra Filarmônica de Berlim, Claudio Abbado (1989) e Orquestra 

Sinfônica de Boston, Andris Nelsons (2017). Observou-se se essas performances teriam 

afinidades com as posturas analíticas estudadas, e verificou-se em quais aspectos as 

considerações advindas das inter-relações entre procedimentos analíticos poderiam indicar 

diferentes concepções estético-formais para as interpretações analisadas.  

 

 

Palavras-chave:  

Análise Musical; Intersecção entre Procedimentos Metodológicos Formal, Motívico e 

Schenkeriano; Análise de Gravações; Brahms, Sinfonia nº 2 
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ABSTRACT 

 

A good way to expand the comprehension of a musical text is to open the range of analytical 

perspectives on approaching the same work, so that greater interpretative possibilities may 

arise. Starting from this premise, the main goal of this thesis consists in applying different 

analytic-musical procedures to the same composition, and later interrelationship between its 

results, comparing the different visions and interpretations founded. For this, a traditional work 

of the romantic symphonic repertoire was selected: Symphony No. 2, op. 73, in D major, by 

Johannes Brahms. Three complete analytical studies were built of its 4 Movements: Formal 

Analysis, according to Arnold Schönberg (1996), William Caplin (1998), Charles Rosen (1988) 

and James Hepokoski and Warren Darcy (2006); Motivic Analysis, according to Rudolph Reti 

(1978); and finally, Schenkerian Analysis, according to Heinrich Schenker (1935), Allen Forte 

and Steven Gilbert (1982), Felix Salzer (1982) and David Neumeyer and Susan Tepping (1992). 

After that, the data found were compared, trying to indicate some possibilities of reading the 

work through the intersection of those specific views. Finally, those analytical results were 

confronted with three recordings performed by different orchestras at different times, with 

conductors recognized as great performers of Brahms' work: Columbia Symphony Orchestra, 

Bruno Walter (1960), Berlin Philharmonic Orchestra, Claudio Abbado (1989) and Boston 

Symphony Orchestra, Andris Nelsons (2017). It was observed if these performances would 

have affinities with the analytical positions, and it was verified in which aspects the 

considerations found in from the interrelationships between analytical procedures could 

indicate different aesthetic-formal conceptions for the analyzed interpretations. 

 

Keywords: 

Musical Analysis; Intersection between Formal, Motivic and Schenkerian Methodological 

Procedures; Recording Analysis; Brahms, Symphony No. 2 
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INTRODUÇÃO 

 

O fortalecimento da independência de juízo ante a obra, o descobrimento de 

todas as fontes de seu conhecimento é uma missão importante da educação 

musical (SWAROWSKY, 1989, pp. 10-11)1. 

  

O termo “Análise Musical”, em senso geral, abarca um grande número de 

diversas atividades. [...] representam fundamentalmente diferentes visões 

sobre a natureza da música, o papel da música na vida humana, e o papel do 

intelecto humano em relação à música. (BENT, 1987, p. 341).2 

 

A precondição de uma performance adequada, diz Furtwängler, é que “a obra 

em questão, sua forma vital e estrutura, seja plena e adequadamente 

compreendida, isto é, que sejamos plenamente capazes de lê-la”. A fim de 

adquirir esse tipo de entendimento, o performer “deve reconstruir 

laboriosamente a visão primordial da obra concebida pelo compositor, tal 

qual uma entidade artística, partindo-se da superfície, ao todo que as une. A 

recompensa é que, uma vez que tal visão tenha sido alcançada, a performance 

se torna essencialmente um ‘processo de recriação’; a essência de uma 

performance adequada consiste em que o intérprete reexperimente e reviva a 

música a todo momento” (COOK e FURTWÄNGLER apud RINK, 1995, p. 

106).3 

 

Uma obra musical é inesgotável na compreensão de seu sentido, de suas ideias 

estruturais. Passarão muitos e muitos séculos e virão cada vez mais olhares. A obra é infinita 

em seus desdobramentos e é papel do intérprete compreendê-la o mais profundamente possível 

para que seja capaz de executá-la realizando o maior número possível de ideias estético-

composicionais. Uma das necessidades interpretativas é, por meio da prática analítico-musical, 

a de se perscrutar detalhadamente a peça, absorvendo-se possíveis caminhos para uma 

performance mais fundamentada. Segundo Bent (1987, p. 343), “A própria existência de um 

observador – o cientista, o analista – esvazia a possibilidade da total objetividade. Nenhum 

método ou abordagem por si próprio revela a verdade sobre a música mais que os outros”.4 

                                                 
1 Trad. nossa. Versão da edição: “El fortalecimiento de la independencia de juicio ante la obra como tal, el 

descubrimiento de todas las fuentes es una misión importante de la educación”. 
2 Trad. nossa. Original: “The phrase ‘musical analysis’, taken in a general sense, embraces a large number of 

diverse activities. […] they represent fundamentally different views of the nature of music, music’s role in human 

life, and role of the human intellect with regard to music”. 
3 Trad. nossa. Original: “The precondition of adequate performance, says Furtwängler, is that ‘the work in 

question, its vital form and structure, is fully and properly understood, i.e. that we are fully capable of “reading” 

it’. In order to acquire this sort of understanding, the performer ‘has to laboriously reconstruct the composer's 

‘overriding vision’ of the work as ‘an artistic entity’, working from the visible parts to the whole that unites them. 

The payoff is that, once such a vision has been achieved, performance becomes in essence ‘a process of re-

creation’, the essence of adequate performance is that the performer should ‘re-experience and re-live the music 

each time anew’. 
4 Trad. nossa. Original: “The very existence of an observer – the scientist, the analyst – pre-empts the possibility 

of total objectivity. No single method or approach reveals the truth about music above all others”. 
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Ainda conforme Bent, cada procedimento metodológico traz consigo a história 

pessoal e o pertencimento sociocultural do analista, e sua abordagem reflete, portanto, o ponto 

de vista de um ou de vários autores que tenham sido suas referências e com os quais tenha tido 

afinidades estéticas. Por mais que um viés proponha consistentes reflexões e que se apresente 

como “completo”, é sempre importante lembrar que ele é parcial e provisório: procurará 

compreender os aspectos relevantes, segundo a sua ótica, para o entendimento do texto musical. 

Ao se aterem a determinados elementos, contudo, necessariamente tais procedimentos 

ignorarão outros importantes fatores constituintes do objeto musical, supostamente 

merecedores, também, de consideração e argumentação. 

Uma das maneiras de ampliar a compreensão sobre um texto musical é abrir o 

leque de perspectivas de abordagem frente a uma mesma obra. Conhecer diversos pontos de 

vista analíticos parece ser importante para que maiores possibilidades interpretativas possam 

advir. Pode ser mais vantajoso para uma mais profunda compreensão do texto musical que o 

analista vire o foco de sua abordagem não apenas para a aplicação de um procedimento x ou y, 

mas que tenha como ponto de partida a obra em si, e que utilize o viés que melhor lhe convier. 

Ou mesmo, que execute a transversalidade entre alguns procedimentos metodológicos como 

resposta para variados aspectos musicais. É justamente este ponto que este trabalho trará como 

objeto de estudo: o uso da intersecção entre diferentes procedimentos analíticos aplicados a 

uma mesma obra, e as possibilidades advindas de tal perspectiva.  

Além do estudo das peculiaridades de cada procedimento, este trabalho tem 

como premissa a aplicação prática destas propostas em uma obra musical, para que se 

compreenda a dinâmica hermenêutica de cada viés. Isto foi feito por meio da análise da Sinfonia 

nº 2, op. 73, em Ré maior, de Johannes Brahms (1833-1897), em seus quatro Movimentos. 

Foram realizadas três abordagens de análise: a Análise Formal, a Análise Motívica e a Análise 

Schenkeriana. Os resultados obtidos foram comparados entre si, de modo a verificar 

convergências e divergências entre os mesmos com base nas considerações levantadas, 

apontando as múltiplas possibilidades de leitura da obra. Realça-se que tal comparação de dados 

e intersecção de posturas metodológicas pretendeu chegar a uma composição que fosse para 

além da simples somatória dos dados encontrados em tais procedimentos. 

Em relação à obra selecionada, optou-se por Brahms pelo fato dele ser 

considerado tanto um continuador de Ludwig van Beethoven no tocante ao pensamento formal, 

quanto um inovador, sobretudo em aspectos harmônicos e também formais, o que se pode 

apreender por meio do artigo “Brahms, o Progressista”, de Arnold Schönberg (1963, p. 85), em 

seu livro Estilo e Ideia. Constantin Floros, em sua obra Free But Alone: A Life for a Poetic 
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Music (2010, pp. 81-83), evidencia que tanto a crítica musical (Eduard Hanslick) quanto os 

intérpretes (o regente Hans Von Bülow) consideraram Brahms como o seguidor da tradição de 

Beethoven: 

 

 

A crítica que Eduard Hanslick escreveu após a estreia vienense da 1ª Sinfonia 

de Brahms em 17 de dezembro de 1876 culmina na visão de que tanto os 

Quartetos op. 51 e 67 quanto a 1ª Sinfonia são inconcebíveis sem o período 

final de Beethoven. [...] Expressão e técnica da sinfonia, a “grande seriedade 

do todo” relaciona-se ao estilo sinfônico de Beethoven, e o caráter rígido, ético 

da música de Beethoven é da mesma forma encontrado em Brahms. [...] Hans 

von Bülow chamou a 1ª Sinfonia de Brahms de “Décima (de Beethoven)” (e 

depois considerou suas outras sinfonias como décima-primeira, décima 

segunda e décima terceira). [...] Em 1894, Max Reger escreveu [..] que as 

últimas três sinfonias de Brahms o colocam diretamente ao lado de Beethoven 

como sinfonista. (FLOROS, 2010, pp. 81-83)5  

 

 

A Sinfonia nº 2 foi composta no ano de 1877, seguidamente à estreia de sua 

Primeira Sinfonia. É considerada a “mais luminosa e genial sinfonia de Brahms (...), de vez em 

quando apelidada como sua ‘Pastoral’” (MACDONALD, 2002, p. 228). Evidencia o 

pensamento formal de um criador em sua maturidade artística (44 anos) aliada a uma 

expressividade lírica. Alterna Movimentos de aparente “contentamento bucólico” com 

atmosferas de maior densidade, tal qual a aura elegíaca do Movimento lento (II).  

De acordo com minha própria experiência prática como regente de orquestra, 

colecionei, ao longo de ensaios e concertos que realizei interpretando especificamente esta obra, 

um grande número de dúvidas interpretativas, cujos resultados renderam-me muitas 

ponderações e, apesar de estabilizados pelo intermédio da realização de alguns concertos com 

dois diferentes grupos6, careceram, a meu ver, de maior reflexão. Suspeito que essa necessidade 

seja compartilhada por muitos outros intérpretes, e nesse sentido, esta Tese pode encontrar uma 

de suas justificativas. 

                                                 
5 Trad. nossa. Versão da edição: “The review Eduard Hanslick wrote after the Vienna première on December 17, 

1876, culminates in the view that both Brahms’s String Quartets op. 51 and 67 and the First Symphony are 

unthinkable without Beethoven’s final period. [...] Expression and technique of the symphony, the “high 

seriousness of the whole” recall Beethoven’s symphonic style, and the stern, ethical character of Beethoven’s 

music is likewise found in Brahms. [...] Hans von Bülow called Brahms’s First Symphony the “Tenth” (of 

Beethoven) (later on le spoke of Brahms’s other symphonies as the Eleventh, Twelfth, and Thirteenth). [...] In 

1894, Max Reger wrote [...] that Brahms’s last three symphonies placed him “directly next to Beethoven” as a 

symphonist.  
6 Orquestra Sinfônica de Sergipe (2009) e Orquestra Sinfônica Provincial de Rosário, Argentina (2014). 
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Por esta Sinfonia ser muito importante no universo composicional 

brahmsiano e, ainda, por haver uma diversidade muito grande de interpretações registradas – 

ou seja, há muitas leituras e elas variam demasiadamente de acordo com o pensamento de cada 

regente e grupo orquestral –, esta composição pareceu-nos adequada à presente investigação.  

Esta Tese é uma ampliação e, ao mesmo tempo, uma tentativa de 

aperfeiçoamento de projetos anteriores de Iniciação Científica e Mestrado. Entre aqueles 

realizados no âmbito da Iniciação Científica, o principal foi o projeto Abordagens de Análise 

Aplicadas à Sonata op. 53, Waldstein, de Beethoven, que teve como objetivo a realização de 

diferentes análises de uma mesma obra, comparadas entre si de modo a detectar momentos de 

concordância ou afastamento entre elas. Foram utilizadas quatro visões distintas de análise: a 

Formal, segundo Arnold Schönberg; a Motívica, segundo Rudolph Reti; a Schenkeriana 

segundo Felix Salzer7 e a Prático-Interpretativa, procurando-se fazer um estudo da obra a partir 

de características de performance (tessitura e dedilhado, entre outras), tomando-se também 

como base minha própria experiência interpretativa da obra. O resultado foi bastante animador, 

demonstrando que cada procedimento analítico possuía um ponto de vista determinado, capaz 

de realçar a obra a partir de um viés. Pôde-se constatar que a Análise Motívica e a Análise 

Prático-Interpretativa foram as que melhor compreenderam o nível de superfície da peça 

(Vordergrund, na terminologia Schenkeriana), a Análise Formal foi a que melhor entendeu o 

nível intermediário (Mittelgrund), e a Análise Schenkeriana foi adequada para compreender a 

unidade da obra em seu nível mais intrínseco, o que os teóricos schenkerianos definem como 

Estrutura Fundamental (Ursatz8). 

 No Mestrado, o 1º Movimento da Sinfonia nº 3 de Mahler foi estudado de 

forma semelhante à da Sonata op. 53 de Beethoven: Análise Formal, segundo Arnold 

Schönberg e Charles Rosen, Análise Motívica, segundo Rudolph Réti e Análise Schenkeriana, 

ainda sob o viés de Felix Salzer, em seu livro Structural Hearing. 

Já no Doutorado, nesta tese, objetivou-se não apenas observar os resultados 

obtidos e compará-los, como nos projetos anteriores, mas também procurar possibilidades e 

ideias interpretativas por meio das intersecções entre os procedimentos, defendendo a proposta 

de que o cruzamento entre diferentes perspectivas propicia resultados inovadores, e que o 

diálogo entre visões é capaz de iluminar a obra de forma mais ampla. 

                                                 
7 Considera-se o teórico Felix Salzer (1904-1986) como um pós-schenkeriano, e sua abordagem uma das possíveis 

leituras da teoria de Schenker.  
8 Tradução de Ursatz cf. FRAGA, 2011, Glossário Schenkeriano.  
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Foram realizados três estudos analíticos da Sinfonia nº 2: Análise Formal, de 

acordo com Arnold Schoenberg (1967/1996), William Caplin (1998), Charles Rosen (1988) e 

James Hepokoski e Warren Darcy (2006); Análise Motívica, segundo Rudolph Reti (1978); e, 

por fim, Análise Schenkeriana, conforme Heinrich Schenker (1935), Allen Forte e Steven 

Gilbert (1982) e David Neumeyer e Susan Tepping (1992). Posteriormente, os resultados 

encontrados foram comparados procurando indicar algumas possibilidades de leitura da obra 

por meio da intersecção das visões específicas. Ao final, estes resultados analíticos foram 

confrontados com gravações realizadas por importantes orquestras, tendo à frente regentes 

reconhecidos como grandes intérpretes da obra de Brahms, observando se as interpretações das 

gravações teriam relações com as diferentes visões analíticas estudadas.  

As gravações escolhidas foram as seguintes: Orquestra Sinfônica Columbia, 

Bruno Walter (1960), Orquestra Filarmônica de Berlim, Claudio Abbado (1989) e Orquestra 

Sinfônica de Boston, Andris Nelsons (2017), e procuraram abarcar três diferentes momentos de 

concepção e de produção fonográfica de música sinfônica: 

1) Uma orquestra de estúdio da década de 1960, dirigida por um sucessor 

direto da tradição alemã e discípulo de Gustav Mahler;   

2) A mais tradicional orquestra da Europa, com um maestro de grande 

destaque na produção fonográfica erudita ocidental, em gravação do final 

da década de 1980; 

3) Uma produção contemporânea (2017), realizada por um maestro jovem, 

com difusão única por plataformas digitais: streaming. 

  

 

Fundamentação teórica 

 

A Análise Formal utilizada neste trabalho teve como premissa as propostas de 

Arnold Schönberg formuladas em seu livro Fundamentos da Composição Musical (1996), 

complementada por conceituações apresentadas nas obras Classical Form (1998), de William 

Caplin e Sonata Forms (1988) de Charles Rosen. Foram também utilizadas algumas das 

propostas de terminologia e de caracterização de diferentes tipos de Forma-Sonata descritas no 

livro Elements of Sonata Theory (2006), de James Hepokoski e Warren Darcy.  

Este tipo de abordagem não diz respeito apenas ao aspecto formal global, a 

partir do qual pode-se dividir uma obra em grandes seções, mas também às microestruturas, o 

que permite a divisão interna destas partes, além da análise dos temas principais e de 
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determinados parâmetros estruturais. Desse modo, foram considerados ambos os aspectos na 

análise: o todo e a parte. Trata-se de uma abordagem muito utilizada entre teóricos e intérpretes, 

valendo-se de princípios de recorrência (AA), contraste (AB) e variação (AA’). Limita-se por 

vezes, contudo, em não compreender determinados aspectos de superfície da obra – derivação 

de características melódicas de Temas, questões rítmicas, andamentos, entre outros –, bem 

como não realçar questões macroestruturais, como o entendimento de como se sucedem 

distintos Movimentos de uma Sinfonia, por exemplo.  

A Análise Motívica foi realizada tal como proposta por Rudolph Réti em seu 

livro The Thematic Process in Music (1978), consistindo em um procedimento metodológico 

que considera a Estrutura Temática como o mais essencial processo de composição musical. 

Segundo este viés, a unidade da peça se dá a partir do desenvolvimento linear e transformações 

de pequenas células apresentadas no início das composições, os chamados Motivos. 

Compreende-se, de acordo com este ponto de vista, como temas são construídos e como se 

sucedem; aspectos rítmicos, por sua vez, são amplamente considerados como parte integrante, 

também, do desenvolvimento linear. A limitação do procedimento, contudo, diz respeito 

também a questões macroestruturais: tamanhas são as possibilidades de transformações 

motívicas descritas pelo autor em seu livro, que não se conseguem, por muitas vezes, 

estabelecer princípios de articulação formal, prejudicando a compreensão de aspectos 

intermediários, ou da obra como o todo. 

A Análise Schenkeriana foi desenvolvida a partir de ideias descritas no  livro 

Der Freie Satz9 (1979), de Heinrich Schenker – e também de acordo com outros autores pós-

schekerianos já citados. Seu principal objetivo é o de perceber a coerência musical de uma 

composição por meio da identificação de seus pilares estruturais e dos prolongamentos que os 

permeiam. Segundo este viés, assimila-se uma composição musical apreendendo suas camadas: 

Camada de Superfície (Vordergrund), Camada Intermediária (Mittelgrund) e Estrutura 

Fundamental (Ursatz). O importante para este viés, contudo, não é simplesmente a procura e 

reconhecimento da estrutura, mas compreender os tipos de prolongamentos realizados, muitas 

vezes ligados a aspectos de contraponto e baixo contínuo. Tal análise, além de propiciar um 

significativo entendimento do aspecto macroestrutural por meio da elaboração de gráficos de 

diversas camadas do texto musical, provê ao interlocutor uma significativa percepção de 

direcionamento de fraseado, que advém da elaboração dos primeiros estudos nas camadas 

                                                 
9 Em inglês, Free Composition. Este trabalho teve a preocupação de realizar a Análise Schenkeriana de acordo 

com os princípios de Heinrich Schenker, e não puramente de autores ditos pós-schenkerianos, que muitas vezes 

adaptaram determinados conceitos para fins didáticos. 
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superficiais. A limitação deste procedimento diz respeito a aspectos rítmicos e texturais do texto 

musical: sua compreensão limita-se apenas a aspetos de superfície. 

Soma-se às estas fundamentações teóricas sobre Análise Schenkeriana o 

artigo The conductor and the theorist: Furtwängler, Schenker and the first movement of 

Beethoven’s Ninth Symphony (RINK, J., 1995, pp. 105-124), de Nicholas Cook, que versa sobre 

a inter-relação entre teoria e prática musical desenvolvida por meio da aproximação do regente 

da Filarmônica de Berlim Wilhelm Furtwängler (1886-1954) a Heinrich Schenker. Segundo o 

autor, havia uma profunda admiração mútua entre os artistas, que proporcionou interpretações 

musicais em que o “pensamento era permanentemente afetado pelo conceito de ‘audição de 

longo alcance, isto é, audição aplicada em grandes lapsos temporais com vistas a relações 

fundamentais que sempre aparecem por entre muitas páginas’ (FURTWÄNGLER apud COOK 

in RINK, p. 106)10”. 

Para uma contextualização da Sinfonia nº 2 de Brahms e contato com algumas 

análises já realizadas sobre a obra, foram utilizados os livros de Jan Swafford (1997), Walter 

Frisch (2003), Karl Geiringer (1982) e Malcolm MacDonald (1993), além do artigo analítico 

de Kelly Hansen (2010). 

Em relação à revisão bibliográfica sobre intersecção entre procedimentos 

analíticos aplicados a uma mesma obra, pouco foi até agora encontrado, a não ser trabalhos cujo 

objetivo é expor variados pontos de vista metodológicos. Musical Analysis in Theory and 

Practice (Jonathan Dunsby e Arnold Whittall, 1993), por exemplo, expõe diversos tipos de 

procedimentos e seus aspectos principais; Musical Analysis (Ian Bent, 1987), por sua vez, 

realiza um apanhado histórico de diversos procedimentos analíticos; A Guide to Musical 

Analysis, de Nicholas Cook, 1987, além de descrever diversas ferramentas metodológicas, é o 

que mais se aproxima, em um de seus estudos, da presente proposta: em seu Capítulo 5 (p. 183), 

Técnicas de Análise Comparativa, ressalta a necessidade de se adequar as visões analíticas às 

obras a serem estudadas, observando alguns resultados práticos de acordo com diversas visões 

distintas. No entanto, nenhuma destas abordagens aplica-se a uma obra completa, e sim apenas 

a aspectos pontuais de determinadas peças. 

De forma geral, a abordagem parcial dos textos musicais é outra questão 

recorrente na maioria dos livros de análise: poucos deles realizam estudos integrais das obras, 

acabando por observar apenas pequenas frases, breves seções ou algumas articulações formais. 

                                                 
10 Trad. nossa. Versão da edição: “his musical thinking was permanently affected by what he described as 

Schenker’s concept of ‘long-range hearing, i.e. hearing applied over great spans to fundamental relationships that 

often spread across many pages’”. 
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A análise completa de uma obra, tal qual será apresentada nesta tese, possibilitará o 

aprofundamento na aplicação dos procedimentos, evidenciando ainda mais seus principais 

aspectos e a delimitação de seu campo de ação. 

A partir de meu desempenho como regente profissional de orquestra há 20 

anos, abordando os mais diversos repertórios com grupos dos mais variados, percebo que a 

experiência prática musical é fundamental para o bom intérprete. As técnicas de ensaio e a 

capacidade de transmissão das ideias por meio de aspectos práticos são um grande fator para o 

sucesso das apresentações. Contudo, tal desejável atributo não supre a enorme necessidade de 

reflexão sobre cada nota regida, cada fraseado, cada articulação formal, cada andamento, cada 

dinâmica. Espera-se que este estudo seja capaz de trazer ideias interpretativas cada vez mais 

fundamentadas e aprofundadas aos desafios diários da arte musical. 

Esta tese possui 4 capítulos. O primeiro deles é dedicado à contextualização 

histórica da obra a ser analisada, a Sinfonia nº 2, de Brahms. Seu intuito é o de situar a obra em 

relação à biografia do compositor e às peças compostas ao seu redor. O segundo capítulo é o 

mais extenso do trabalho, inteiramente dedicado às análises musicais. Os procedimentos 

metodológicos Formal, Motívico e Schenkeriano são contextualizados e posteriormente 

aplicados na Sinfonia, que recebeu uma análise completa de seus 4 Movimentos de acordo com 

as 3 diferentes perspectivas. O terceiro capítulo realiza uma análise comparativa entre os 

resultados obtidos na aplicação dos procedimentos metodológicos, verificando pontos de 

convergência e divergência na argumentação analítica, propondo leituras diversas da obra. 

Finalmente, o quarto capítulo compara os dados encontrados nas três gravações da obra de 

Brahms – Walter, Abbado e Nelsons –, verificando possíveis ligações com as considerações 

advindas das análises e das intersecções dos pontos de vista. Ao final, são apresentadas as 

conclusões. 
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CAPÍTULO 1 
 

Breve contextualização da Sinfonia nº 2, op. 73, em Ré 

maior, de Johannes Brahms 
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1   Breve contextualização da Sinfonia nº 2, op. 73, em Ré maior, de Johannes 

Brahms 

 

Em seu livro Regência de Orquestra (1989, p. 9), o maestro austríaco Hans 

Swarowsky (1889-1975) defende a questão de que toda obra musical possui um conteúdo 

intelectual, isto é, uma série de características peculiares que, ao serem coletadas e 

confrontadas, propiciam ao intérprete-analista uma gama suficiente de subsídios artísticos por 

meio dos quais será possível a construção de uma determinada interpretação. No conhecimento 

profundo da peça, devem-se buscar as “construções conscientes” advindas de um tesouro 

intuitivo do compositor, e através dos “conhecimentos conscientes” destas construções, o 

intérprete será capaz de ser “devolvido ao reino da intuição, graças a uma força de expressão 

da reprodução adequada à vontade autóctone da obra” (SWAROWSKY, 1989, p. 9).  

Sobre características inerentes às obras, o autor defende a seguinte proposta: 

 

 

O fortalecimento da independência de juízo ante a obra, o descobrimento de 

todas as fontes de seu conhecimento é uma missão importante da educação 

musical. Apreenda-se de tudo tecnicamente tanto quanto seja possível (1989, 

p. 10).11 

 

Como um preâmbulo para a execução de nossas análises, portanto, buscar-

se-á aqui não apenas compreender as características puramente estruturais, mas, também, 

entender o contexto em que a Sinfonia foi realizada, compreendendo o momento profissional 

vivido pelo compositor na época da concepção da peça. Segundo Swarowsky, deve-se, para a 

interpretação, esboçar uma imagem clara das características de estilo (1989, p. 11), ou seja, 

há de se observar as principais características peculiares da Sinfonia e suas referências a 

materiais previamente apresentados.  

Desta forma, o trabalho realizará uma breve contextualização histórica da 

obra, de forma a fornecer às aplicações de procedimentos metodológicos analíticos maiores 

subsídios para uma mais acurada compreensão do texto musical.  

 

 

                                                 
11 Trad. nossa. Versão da edição: “El fortalecimento de la independência de juicio ante la obra como tal, el 

descubrimiento de todas las fuentes de su conocimiento es, por tanto, uma misión importante de la educación. 

Apréndase de todos técnicamente tanto como sea posible.” 
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Contextualização da obra em relação à biografia do compositor (cf. GEIRINGER, 1982, 

pp. 3-137 e SWAFFORD, 1999, cáps. 1 a 14) 

 

Visto como “um compositor não revolucionário, típico homem da Alemanha 

do Norte” (GOLDET, apud MASSIN, J. e B., 1997, p. 783), Johannes Brahms nasceu em 

Hamburgo, em família de músicos. Seu pai, Johann Jakob Brahms, multi-instrumentista, 

ganhava a vida como contrabaixista em orquestras e também como professor de música. Casou-

se com Johanna Henricka Christiane Nissen, 17 anos mais velha, de família tradicional na 

cidade, cuja união trouxe ao mundo três filhos: Johannes, Fritz e Erika.  

Johannes, desde cedo, estudou música com um importante professor da 

cidade, Friedrich Wilhelm Cossel, e este, já não tendo mais o que ensinar ao jovem prodígio, e 

com medo de que o seu talento propiciasse a aceitação de um convite para uma viagem 

definitiva da família à América, recomendou o jovem músico ao principal professor de 

Hamburgo, Eduard Marxsen. Fritz, o irmão de Johannes, seguiu também carreira musical, mais 

modesta, no entanto. A irmã, Erika, por sua vez, não desenvolveu atividade profissional. 

 Marxsen encantou-se com o talento de Johannes, oferecendo a ele tanto uma 

sólida técnica pianística, cujo principal objetivo, dentre outros, era o de privilegiar a perfeição 

técnica de execução de sua mão esquerda, quanto aulas de composição e estruturação musical. 

O jovem Brahms, além de trabalhar como pianista regular em diversos estabelecimentos de 

Hamburgo, passou a realizar concertos e a conhecer outros expoentes da época. O primeiro 

deles, com o qual realizou uma importante viagem de concertos, foi o violinista húngaro 

Edouard Reményi (1828-1898). Nesta primeira viagem, em passagem pela cidade de Hannover, 

Brahms conheceu aquele que viria a ser um de seus principais amigos e também defensor de 

uma escola composicional capaz de privilegiar a tradição: o violinista, maestro e compositor 

austríaco Joseph Joachim (1831-1907). Outro importante contato nesta viagem, já na cidade de 

Düsseldorf, e que permeou os primeiros anos da produção artística de Brahms foi o encontro 

com a família Schumann – Robert, Clara e seus filhos.  

De forma geral, a admiração pela família Schumann foi motivo de grande 

inspiração para o jovem compositor, apreço tal que era recíproco, visto as belas declarações de 

Robert Schumann sobre Brahms em um de seus escritos: 
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Se fosse mais novo, eu poderia escrever algumas Rapsódias sobre a águia jovem 

que voou tão de repente dos Alpes a Düsseldorf, ou, para usar outra metáfora, a 

torrente magnífica que está em seu melhor quando, como Niagara, verte uma 

cascata das alturas, enquanto que suas margens estão tomadas pela borboleta e 

rouxinol (Neue Zeitschrift für Musik, v. 36, apud SWAFFORD, 1997, p. 107).12 

 

Contudo, a deterioração da saúde mental de Robert Schumann causara grande 

comoção em Brahms; sua internação em um asilo para doentes mentais provocou a ida de 

Johannes até Düsseldorf, de forma a oferecer a Clara Schumann todo o apoio possível para a 

travessia de tão difícil fase. A partir daí, nasceu uma grande amizade entre Johannes e Clara, 

esta sendo, por sua vez, a nova “musa inspiradora” de suas primeiras obras. 

Após este conturbado período, a vida de Brahms oscilou entre um competente 

e importante trabalho como diretor musical em Detmold, uma consolidação de sua carreira 

pianística e composicional, e um profundo crescimento na arte da regência, sobretudo de 

importantes grupos corais alemães. Sua vida profissional, no entanto, pareceu deslanchar 

apenas no momento em que Brahms estabelecera maior contato com a mais importante cidade 

europeia capaz de difundir a sua arte, naquela época: Viena. Notadamente tratava-se de uma 

cidade que respirava arte, como assim, escreveu Julius Grosser em carta endereçada a Brahms 

(1887): 

 

Como era amável esta cidade; apesar de tudo, as pessoas ali são muito mais 

maleáveis e amigáveis do que aqui; a vida é mais fácil. A natureza e o ambiente 

nos ajudam a superar muitas preocupações (...). Uma coisa é certa: qualquer 

alegria que eu possua na vida em bondade e beleza, eu a adquiri em Viena, E eu, 

portanto, reconheço os mais gratos sentimentos para com a mais encantadora de 

todas as cidades (GEIRINGER, 1982, p. 68).13 

 

 

Uma infinidade de convites para concertos e engajamentos em importantes 

grupos da cidade fizeram do artista uma pessoa extremamente requisitada por ali. Sua direção 

da Gesellschaft der Musikfreunde (Sociedade de Amigos da Música) trouxe a ele o prestígio 

necessário para o pleno desempenho de suas atividades composicionais e interpretativas. Sua 

                                                 
12 Trad. nossa. Versão da edição: “If I were younger, I might write a few rhapsodies on the young eagle who 

swooped down so suddenly on Düsseldorf from the Alps, or, to use another metaphor, the magnificent torrent 

which is at his best when, like Niagara, it dashes down a cascade from the Heights, while its shores are haunted 

by the butterfly and nightingale” 
13 Trad. nossa. Versão da edição: “How lovely it was then; in spite of everything, the people there are much more 

easy-going and friendly than here; life is easier; Nature and the surroundings help us to overcome a lot of worries 

(...). One thing is certain; whatever joy I possess in life, in its goodness and beauty, I acquired in Vienna, and I 

therefore cherish the most grateful feelings for this most charming of all cities.” 
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amizade com o crítico musical Eduard Hanslick (1820-1904), um dos maiores opositores à 

Neudeutsche Schule (Nova Escola Alemã) representada por Liszt e de certa forma por Wagner, 

por sua vez, abriu-lhe inúmeras novas possibilidades. Esteta e crítico austríaco, um dos mais 

influentes pensadores musicais do século XIX, Hanslick sustentava que a História da Música 

começara com Mozart e culminara em Beethoven, Schumann e Brahms, negando relevância à 

“Nova Escola Alemã” de Wagner e Liszt. Formalista, defendia a ideia da música absoluta, 

incapaz de representar algo. Quaisquer influências extramusicais consistir-se-iam em 

desnecessário desvio ao ouvinte. 

Idealizada pelo editor da “Nova Revista para a Música” (Neue Zeitschrift für 

Musik), Franz Brendel, a “Nova Escola Alemã” defendia que peças tais como os poemas 

sinfônicos de Liszt seriam o mais perfeito ideal de música instrumental da época, em 

contraposição a sinfonias como as de Schubert, Mendelssohn e Schumann, consideradas por 

ele puros epígonos beethovenianos (BRENDEL, 1858, p. 111). Na “Guerra dos Românticos” 

(WALKER, 1993, p. 350), Brahms, Joachim e uma série de outros importantes compositores 

do período publicaram um manifesto em defesa de sua produção, alegando que os argumentos 

da nova escola “contrariavam os mais íntimos princípios da música, fortemente condenáveis e 

deploráveis” (WALKER, 1993, p. 349). Tudo para evidenciar uma questão crucial: Brahms, 

juntamente com Clara Schumann e Joseph Joachim foi líder de uma corrente conservadora de 

pensamento musical, formalista, cujo principal objetivo parecia ser o de continuar a linha 

composicional dos grandes mestres Bach, Händel, Mendelssohn e Beethoven. 

A atmosfera presente no período que antecedeu a criação de suas sinfonias, 

sobretudo aquela que precede a concepção de sua primeira Sinfonia (op. 68, em Dó menor, cujo 

primeiro Movimento começa a ser concebido em 1862), parece ter sido influenciada por uma 

culminância ainda de aspectos provenientes do movimento artístico alemão denominado Sturm 

und Drang (tempestade e ímpeto), inicialmente apresentado na literatura no final do século 

XVIII, e que já inspirara anteriormente compositores do próprio período clássico (HEARTS e 

BROWN, 2017). Tal movimento caracteriza-se pela valorização da subjetividade e pela 

primazia das expressões individuais em contraposição a um pensamento racionalista. Vale dizer 

que alguns autores, tais como Hearts e Brown (2017), sugerem a ascendência deste movimento 

em diversas obras musicais de compositores do classicismo, tais como a Sinfonia nº 45, 

“Adeus” e “As Quatro Últimas Palavras de Cristo na Cruz”, de Joseph Haydn (1732-1809), a 

Sinfonia nº 25 em Sol menor, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Sinfonia nº 6, em 

Sol menor, de Johann Christian Bach (1735-1782). 
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Tal influência parece ter inspirado a concepção do Movimento inicial da 

Sinfonia nº 1, em que se faz presente uma arquitetura musical de grandes proporções e um 

caráter musical impetuoso. Os 14 anos passados entre as primeiras ideias e a realização final 

desta obra, ou seja, a composição dos demais Movimentos e a execução em Karlsruhe realizada 

por seu amigo, o regente Felix Otto Dessoff, em 1876, foram capazes de revelar, em resultados 

musicais, maior clareza harmônica e uma valorização de novos aspectos lírico-musicais, tais 

como a utilização dos temas de Trompas Alpinas (Alphorns) no último Movimento da Sinfonia 

(c. 30) e a concepção de expressivo Tema final, em Dó maior, na região grave dos Violinos (c. 

61). 

O extremo cuidado na publicação desta obra, cujos manuscritos só foram 

enviados para edição depois da terceira execução acompanhada pelo compositor, demonstraram 

a grande preocupação de Brahms em relação à criação de sua almejada obra prima, um dos 

frutos de amadurecimento composicional e pessoal do artista. Nota-se ainda que Brahms 

escolheu a cidade de Karlsruhe para a primeira execução não por acaso: “Foi meu querido e 

secreto desejo ouvir o trabalho primeiramente em uma cidade pequena possuidora de um bom 

amigo [Dessoff], um bom maestro e uma boa orquestra (BRAHMS, J. apud GEIRINGER, 1982, 

p. 128)14.  

Ali, portanto, além de ter à sua disposição uma primeira execução com 

qualidade, o compositor pôde corrigir e retrabalhar alguns aspectos musicais para as próximas 

execuções.  

Ainda sobre a Sinfonia nº 1, valem ser destacadas ainda algumas 

considerações do crítico Eduard Hanslick, sobre a expectativa de sua apresentação e sua 

recepção: 

 

Raramente, ou nunca, o mundo musical aguardou uma primeira sinfonia de um 

compositor com tamanha tensão – um testemunho de que se esperava de Brahms 

o não-usual nesta suprema e difícil forma. Mas, quanto maior era a expectativa 

do público e quanto mais inoportuna a sua demanda por uma nova sinfonia, mais 

deliberado e escrupuloso foi Brahms. Consciência inexorável e auto-crítica 

severa estão entre suas características mais marcantes. Ele sempre exige o melhor 

de si mesmo e dedica toda a sua força para a sua realização (HANSLICK apud 

PASCALL, R., 1996, p. 229).15 

                                                 
14 Trad. nossa. Versão da edição: “It was always my cherished and secret wish to hear the thing first in a small 

town which possessed a good friend, a good conductor, and a good orchestra.” 
15 Trad. nossa. Versão da edição: “Rarely, or never, the musical world waited for a first symphony of a composer 

with such tension - a testimony that was expected of Brahms the non-usual in this supreme and difficult form. But 

the greater the public's expectation and the more inopportune his demand for a new symphony, the more deliberate 

and scrupulous Brahms was. Consciousness inexorable and severe self-criticism are among its most striking 

features. He always demands the best of himself and devotes all his strength to his achievement.” 
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Ressalta-se ainda que se atribui a Hanslick a conceituação de que esta obra, 

devido à sua densidade formal, sua utilização de determinadas ideias motívicas que lembram o 

motivo principal da 5ª Sinfonia de Beethoven, e da semelhança temática entre o último 

Movimento e a “Ode à Alegria” da 9ª Sinfonia, pode ser considerada a “Décima Sinfonia de 

Beethoven” (HANSLICK apud PASCALL, R., 1996, p. 229). 

Sua Sinfonia nº 2, op. 73, em Ré maior, (1877), objeto deste trabalho, foi 

composta logo no verão seguinte à estreia da Primeira Sinfonia, na charmosa vila de Pörtschach 

ao lago Wörther, na Áustria. Aquela que é considerada a mais “luminosa” (MACDONALD, 

1993, p. 228) das sinfonias do compositor, tanto pelo lirismo de seus temas principais quanto 

por sua transparente orquestração – contrapontisticamente menos complexa que outras peças 

orquestrais do autor –, pode ter sido influenciada pela bela e natural atmosfera do local em que 

foi composta. Sucesso imediato logo na primeira execução – sob a regência do maestro Hans 

Richter, em Viena (1877), a partitura foi vista por Hanslick como uma perfeita demonstração 

de que poderia significar “um quente raiar de sol”16 aos conhecedores e também a leigos, e foi 

capaz de seduzir o público vienense (MACDONALD, 1993, p. 228). 

Curiosamente, uma das seções de maior apelo melódico é o 2º Tema do longo 

I Movimento da obra, uma citação da “Canção de Ninar, op. 49, nº 4”, de autoria do próprio 

compositor. Pode-se estabelecer também relação com a Sinfonia nº 4, em Ré maior, de 

Schumann, sobretudo em relação à semelhança entre os Movimentos finais: em mesma 

tonalidade e caráter textural. 

Por mais que a obra tenha sido compreendida com uma impressão de leveza 

e primazia de lirismo melódico, em contraste à densidade estrutural da Sinfonia nº 1, escritos 

de Brahms aludem a uma suposta “aura de melancolia” de sua Sinfonia nº 2. Tal questão 

evidencia-se através de uma frase de carta enviada pelo compositor ao seu editor Simrock, em 

22 de novembro de 1877: “A nova Sinfonia é tão melancólica que você não irá resistir. Eu ainda 

nunca havia escrito algo tão triste: a partitura deve erigir-se na fronteira do luto (BRAHMS 

apud SCHUBERT, FLOROS, e SCHMIDT, 1998, p. 86)”.17 

Sobre as suas Sinfonias posteriores, em relação à sua Terceira, op. 90, em Fá 

maior, foi concluída na cidade de Wiesbaden, em 1883, ou seja, 6 anos após a sinfonia anterior. 

Sobre os últimos doze anos da vida criativa de Brahms (1883-96), MacDonald sustenta: 

                                                 
16 Mesmo sendo formalista, aqui Hanslick toma aqui grande liberdade em suas declarações, como parece ser o seu 

deslumbramento. 
17Trad..nossa. Carta enviada ao editor Simrock em 22.11.1877. Original: “Die neue Symphonie ist so 

melancholisch, daß Sie es nicht aushalten. Ich habe noch nie so was Trauriges, Molliges geschrieben: die Partitur 

muß mit Trauerrand erscheinen.”? 
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“[...] sua tendência de criar sempre uma unidade orgânica, com a máxima 

economia de motivos e fluência tonal, mas crescente potencial de ideias, 

consolidara-se então em uma ‘maneira recente’ que combinava uma concisão 

de estrutura magistral com admirável liberdade e riqueza de pensamento” 

(MACDONALD, 2002, p. 272). 

 

 

O I Movimento desta obra utiliza com insistência um Motivo composto por 

três notas musicais: Fá, Lá bemol e Fá novamente, cuja cifra musical em alemão, F-Ab-F, 

relaciona-o ao lema Frei aber froh (em português “Livre, mas feliz”), considerado pelo amigo 

de Brahms e crítico musical Max Kalbeck como o mote de sua vida (MACDONALD, 2002, p. 

273). Ritmicamente, é clara a semelhança ao tema inicial da Sinfonia nº 3, em Mi bemol maior, 

de Robert Schumann. O II Movimento, bastante delicado, iniciado com tranquila frase de 

Madeiras, é um contraste à dramática e conhecida Romanza para Violoncelos, do III 

Movimento. O caráter sotto voce das Cordas do último Movimento, tão característico da 2ª 

Sinfonia, regressa aqui ao Movimento final; pode-se dizer que, em diversos aspectos, ambas 

sinfonias possuem texturas musicais muito semelhantes. 

 Em poucos anos seguiu-se a composição da Sinfonia nº 4, op. 98, em Mi 

menor, cuja principal inovação consistiu na utilização de uma Chacona no último Movimento, 

inspirada no Coro final da Cantata nº 150, Nach Dir, Herr, verlanget mich, de Johann Sebastian 

Bach (MACDONALD, 2002, p. 278). O próprio Motivo inicial da Sinfonia consiste em 

intervalos de terça descendentes, o que, de alguma forma, já proporciona ao ouvinte um tipo de 

preparação para a configuração apresentada no Finale, consideravelmente incomum. 
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2  Realização das Análises 

 

Neste capítulo serão apresentadas três diferentes análises dos quatro 

Movimentos da Sinfonia nº 2, em Ré maior, Op. 73, de Johannes Brahms. Como já dito na 

Introdução, cada análise será efetuada de acordo com um procedimento metodológico distinto: 

a primeira será a Análise Formal, de acordo com as ideias contidas no livro Fundamentos da 

Composição Musical, de Arnold Schönberg (1996), complementadas por contextualizações 

presentes nas obras Sonata Forms (1988), de Charles Rosen, Classical Form de William Caplin 

(1998) e Elements of Sonata Theory: Norms, Types and Deformations in the Late-Eighteenth-

Century Sonata, de James Hepokoski e Warren Darcy (2006), este último livro mais restrito às 

análises de Forma Sonata.  

A segunda abordagem metodológica será a Análise Motívica, também 

conhecida como “Análise do Processo Temático”, proposta por Rudolph Reti, em seu livro The 

Thematic Process in Music (1978). Como complementação de fundamentação teórica, pode-se 

compreender um pouco mais das ideias do autor em seus livros Tonalidade, Atonalidade e 

PanTonalidade (1965) e Tonalidade na Música Moderna (1965). Ressalta-se também o 

trabalho de Eric Elder (2016) denominado Reading Rudolph Reti: Toward a New 

Understanding of ‘The Thematic Process in Music’, propondo uma atualizada leitura dos 

propósitos descritos no livro por meio de análises de excertos da Sinfonia nº 9, de Beethoven, 

e da Sinfonia nº 2, de Brahms.  

Ao término do capítulo, será realizada a Análise Schenkeriana, como proposta 

no livro de Heinrich Schenker denominado Der freie Satz (1936), no intuito de se buscar retorno 

às concepções originais do procedimento metodológico. Autores contemporâneos, ditos pós-

schenkerianos, cujos livros possuem propostas didáticas, complementarão a nossa 

fundamentação teórica. Tratam-se das propostas de Allen Forte e Steven Gilbert, no livro 

Introduction to Schenkerian Analysis (1982), de Felix Salzer, na obra Structural Hearing (1962) 

e de David Neumeyer e Susan Tepping, no livro A Guide to Schenkerian Analysis (1992). 

Anteriormente às análises, será apresentada uma breve contextualização das 

propostas metodológicas, e, ao final de cada processo, serão descritas as conclusões particulares 

oriundas da aplicação de tais procedimentos, conclusões estas que serão, no próximo capítulo, 

comparadas entre si. 
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2.1 Realização da Análise Formal 

 

2.1.1  Breve contextualização do procedimento metodológico 

 

Arnold Schönberg, em seu livro Fundamentos da Composição Musical 

(1996), além de caracterizar formas básicas ocorrentes principalmente na música tonal, escreve 

um capítulo intitulado "Construção de Temas", no qual discorre sobre elaboração de motivos, 

construção de frases a partir de motivos, elaboração de temas simples, acompanhamento, 

Períodos e Sentenças. Como já mencionado na Introdução do trabalho, a abordagem 

schönberguiana não se refere apenas ao aspecto formal, a partir do qual se pode seccionar uma 

obra em grandes partes, mas também ao microestrutural, propiciando a divisão interna destas 

partes, analisando-se também os temas principais e outros parâmetros estruturais e texturais. 

Serão considerados, portanto, tanto os aspectos ligados ao “todo”, quanto também à “parte”. 

As grandes seções serão analisadas a partir de princípios de recorrência (AA), 

contraste (AB) e variação (AA') (BENT, 1987, p. 374). Dentro destas seções serão observados 

Temas, Frases, acompanhamentos, tensões, harmonias, dinâmicas, texturas, orquestrações, 

entre outros. Os Temas serão analisados a partir de conceitos como Período (Antecedente e 

Conseqüente), Grupo de Frases, e Sentença. Conceitos de Schönberg tais como suspensão e 

liquidação serão também utilizados. 

Schönberg apresenta, no artigo Afinidade com o Texto (1963, pp. 25-26), a 

proposta de que a arte musical, diferentemente das artes plásticas, não possui o chamado “tema 

material”, ou seja, não possui um objeto representado que se ofereça, por si só, como 

instrumento de compreensão ao ouvinte. Sustenta que a busca por sua compreensão se dá por 

dois caminhos principais: a procura pelo entendimento formal e a observação de possíveis 

procedimentos poéticos, ou seja, a ligação de agenciamentos composicionais com a expressão 

do texto. Ainda nesta obra (p. 25), o autor argumenta: “Como a música carece do tema material, 

há os que buscam, por meio de seus efeitos, a beleza da forma, exclusivamente; há outros que 

almejam procedimentos poéticos.”18 

                                                 
18 Trad. nossa. Versão da edição: “Puesto que la música, como tal, carece de tema material hay quienes buscan a 

través de sus efectos la belleza de la forma exclusivamente, y otros, procedimientos poéticos”.  
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No mesmo livro, no artigo intitulado “Brahms, o progressista” 

(SCHÖNBERG, 1963, p. 85)19,  Schönberg descreve muito bem sua compreensão das funções 

formais em uma obra musical, mais ligadas à inteligibilidade: 

 

A Forma, na Música, serve para facilitar a compreensão por meio da recorrência. 

Igualdade, regularidade, simetria, subdivisão, repetição, unidade, relação entre 

ritmo e harmonia, e também a lógica: nenhum destes elementos produz nem 

sequer contribui à beleza. Mas todos eles contribuem a uma organização que torna 

inteligível a apresentação da ideia musical (1963, p. 87).20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Neste capítulo, o autor evidencia Brahms como um inovador no domínio da linguagem musical, em 

contraposição à recorrente ideia de que o compositor seria um mero mantenedor da tradição e sua escrita 

permanecesse apenas no viés clássico, acadêmico (SCHÖNBERG, 1963, p. 90). 
20 Trad. nossa. Versão da edição: “La forma em la música sirve para facilitar la comprensión por médio del 

recuerdo. Igualdad, regularidade, simetría, subdivisión, repetición, unidad, relación entre el ritmo y la armonía, 

e incluso la lógica: ninguno de estos elementos produce y ni siquiera contribuye a la beleza. Pero todos ellos 

contribuyen a una organización que hace inteligible la idea musical realizada. ” 
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2.1.2 Análise Formal 

 

A Sinfonia compõe-se de quatro Movimentos:  

I - Allegro non troppo 

II - Adagio non troppo / L’istesso tempo ma grazioso 

III - Allegretto grazioso (Quase Andantino) / Presto ma non assai / Tempo primo / 

Presto ma non assai / Tempo primo  

IV - Allegro con spirito / Tranquillo / in tempo 

 

Orquestração: 2 Flautas, 2 Oboés, 2 Clarinetes, 2 Fagotes, 4 Trompas, 2 Trompetes, 3 

Trombones (2 tenores e 1 baixo), 1 Tuba, Tímpanos, Cordas. 

 

Duração: entre 40-50 minutos. 

 

 

I Movimento – Allegro non troppo 

 

Tonalidade: Ré maior. Compasso ternário simples. Forma Sonata. 

 

Número de compassos: 523. 

 

O I Movimento da Sinfonia nº2 de Brahms, Allegro non troppo, visto por 

muitos analistas como pastoril e idílico (“...expressão cordial e pública de prazer”, segundo 

Hanslick – 1878, p. 3) é um Movimento de grande extensão para os padrões da época (ROSEN, 

1998, pp. 111-112): 19 minutos, aproximadamente. Adota, ao encontro da tradição sinfônica 

vigente, a Forma Sonata21 como procedimento estrutural composicional, estendendo seus 

cânones de maneira não usual para a época, como demonstrar-se-á aqui. 

Diferentemente do I Movimento da Sinfonia nº 1 do próprio compositor e de 

um significativo número de sinfonias de Beethoven (4 – nos. 1, 2, 4 e 7), Mozart (4 – nos. 36-

39) e Haydn (inúmeras, dentre as quais quase todas as suas sinfonias “Londres” - nos. 93-104, 

exceção à nº 95), não há neste Movimento uma Introdução, assim como nas sinfonias 

subsequentes do compositor. Tal característica torna-se evidente pela não adoção de um 

                                                 
21 Mais especificamente, Allegro de Sonata. 
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andamento distinto (mais lento, sobretudo) no início da obra, e pela exposição imediata do 1º 

Grupo Temático, reexposto integralmente a posteriori.  

 

Exposição 

Cc. 1-178, 2 temas principais 

 

1º Grupo Temático – cc. 1-4322 

 

Figura 1: início do 1º Grupo Temático, em redução para piano de Otto Singer. Principais regiões harmônicas 

abaixo. 

 

O 1º Grupo Temático inicia-se na figuração dos Violoncelos e Contrabaixos, 

completa pelo coral de Trompas e Fagotes, no compasso seguinte. As Flautas e Clarinetes 

parecem ter a intenção de concluir melodicamente este coral inicial, mas direcionam o tema, 

harmonicamente (c. 9), para Si menor (vi)23 e Mi menor (ii, c.10). O tema até então explicitado 

nas Trompas 1 e 2, em Ré, transfere-se às Trompas 3 e 4, em Mi, mais adequadas para a 

execução da tonalidade de Mi menor24, predominante nos compassos 10 a 13 (fig. 1).  

                                                 
22 Ou 1-58, de acordo com argumentação diversa. 
23 Neste trabalho serão usados algarismos romanos para graus harmônicos. Algarismos em letras minúsculas serão 

designados para acordes menores.  
24 Brahms escreve para Trompas sem válvulas. Apesar dos instrumentos com válvulas terem surgido na primeira 

metade do século XIX, os compositores relutaram em utilizá-los em suas composições, preferindo o som puro das 

Trompas naturais (HENRIQUE, 1988, p. 212)  
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O 1º Grupo Temático da Sinfonia, na tonalidade de Ré maior, é de grande 

extensão e possui uma série de características musicais peculiares: 

 

a) Figuração de bordadura e salto nos Violoncelos e Contrabaixos, 

recorrente a cada quatro compassos, e que terá papel primordial ao longo 

de toda a obra. Caráter aparentemente anacrústico.  

 

b) Utilização de sucessivas figurações corais – melodias com 

acompanhamentos homofônicos – nos instrumentos de sopro. Na prática 

comum da escrita de uma Sonata sinfônica do Classicismo e do início do 

Romantismo (HEPOKOSKI e DARCY, 2006, cap. 2), até então, as 

figurações melódicas de instrumentos de Madeira e Trompas estariam 

mais restritas a 2os Grupos Temáticos. Nesta obra, já nos primeiros 

acordes, Brahms parece inverter este costume. 

 

c) Extensão de região harmônica da função de dominante, com outros 

acordes a ela relacionados, por um grande período (pedal).  

 

d) Utilização de condução vocal de caráter contrapontístico. 

 

 

No c. 14, a composição direciona-se para a função de dominante, Lá maior, e 

ali permanece até o c. 44. Os acordes dos cc. 14 e 15 (I e V/V, com baixo em Lá), bem como 

os inúmeros acordes apresentados a seguir, sempre possuem relação direta com a dominante, 

como demonstra a fig. 2. A resolução no c. 44 determina o início da Transição para o 2º Grupo 

Temático.  
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Figura 2: 2ª parte do 1º Grupo Temático, em redução de Otto Singer para pentagrama duplo. Região de Pedal de 

Dominante, com alguns acordes e movimentações contrapontísticas relacionando-se a este Pedal. 
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Pode-se compreender este início de 1º Grupo Temático de três formas: 

 

1) Trata-se de uma Sentença25. Cc. 2-9 equivalem à estrutura inicial a e 

10-13 compõem a’. Os cc. 14-16, já no âmbito da dominante, 

equivalem à compressão de a e 17-19, à compressão de a’. No c. 20 

há um início de suspensão à dominante, alcançada em plenitude no c. 

23. Tal suspensão é liquidada de forma muito gradual por 

transformações melódicas e texturais e de orquestração, até o início 

do c. 44. Trata-se de uma não usual liquidação por oitavas, dispostas 

entre dois naipes de cordas, inicialmente entre 1os Violinos e Violas, 

e posteriormente, entre 1os Violinos e Violoncelos. Normalmente, 

figurações de oitavas ou uníssono estariam ligadas a dinâmicas forte 

e ganho de energia, e não a liquidações.  

 

2) Trata-se de um Período Paralelo, assimétrico. A frase Antecedente 

equivale aos cc. 2-9 e pode ser dividida em duas semi-frases, dos cc. 

2-5 e 6-9. A frase Consequente inicia-se no c. 10, com a frase da 3ª e 

4ª Trompas; desenvolve nos cc. 10-13 perfil melódico semelhante 

àquele desenvolvido nos cc. 2-5 pela 1ª e 2ª Trompas. Pela 

semelhança destas duas semi-frases iniciais, portanto, considera-se tal 

Período Paralelo (“Chamamos de Período Paralelo se ambas as frases 

- Antecedente e Consequente – iniciam-se com material similar ou 

idêntico, mesmo se este material é embelezado”, KOSTKA e PAYNE, 

1999, p. 16726.). Em relação à frase Consequente, contudo, alonga-se 

até o c. 23, nas Madeiras. A partir do c. 24 prossegue-se o 1º Grupo 

Temático. 

 

3) Trata-se de um Grupo de Frases. O c. 1 tem caráter anacrústico, e a 

primeira frase é exposta dos cc. 2 a 9, subdividida em duas semi-

frases, cc. 2-5 e 6-9. A partir do c. 10, a 1ª semi-frase (cc. 2-5) é 

                                                 
25 De acordo com a ideia apresentada por Schönberg em Fundamentos da Composição Musical (1996, p. 48). 
26 Trad. nossa. Original: “We use the term parallel period if both phrases begin with similar or identical material, 

even if that material is embellished.” Para os autores, não necessariamente o Antecedente do Período deve terminar 

em semi-cadência. Basta que o Período, como um todo, possua uma cadência mais forte ao final da 2ª Frase (Ibid. 

p. 166). 
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transposta para o acorde de Mi menor, consistindo na frase 2, e a 

segunda semi-frase (cc. 6-9), a partir do c. 14, é expandida no âmbito 

da função de dominante e classifica-se como frase 3. Derivada da frase 

3, a frase 4 desenvolve-se pelos 1os Violinos, Violas e posteriormente, 

Violoncelos (c. 26), culminando na frase 5: um grupo de 3 semi-frases 

executadas por Tímpanos, Violoncelos, Trombones, Contrabaixos e 

Madeiras.  

 

A fig. 3 exemplifica estas três formas de compreensão deste excerto inicial. 

Todas estas interpretações parecem sugerir procedimentos de Desenvolvimento, já na própria 

exposição deste 1º Grupo Temático. 

 

 
Figura 3: três interpretações fraseológicas possíveis do 1º Grupo Temático. 

 

 

Por elementos de Desenvolvimento já presentes aqui, consideram-se, entre 

outros aspectos, o Pedal de Dominante, estabelecido no c. 14 e só resolvido no c. 44, a textura 

contrapontística como elemento de continuidade, oposta ao motivo inicial homofônico, e a 

dificuldade em seccionar as partes de forma clara por meio de cadências, requerendo que 

procedamos tal seccionamento apenas motivicamente. 
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Transição – cc. 44-8127 

 

Há duas possíveis interpretações para o início da Transição. Pode-se 

considerar o segmento que vai dos cc. 44-58 como parte integrante do 1º Grupo Temático, uma 

vez que uma Cadência Autêntica Perfeita (V-I)28 ocorre no 3º tempo do c. 58, reafirmando a 

tonalidade inicial29. Além do mais, a frase desenvolvida pelos Violinos no c. 44 é repetida 

muitas vezes durante o Movimento, caracterizando a apresentação de um material temático a 

ser usado a posteriori.  

A outra possibilidade é já considerar o c. 44 (Cadência Autêntica Imperfeita) 

como o início da Transição, devido à apresentação de nova melodia nos 1os. Violinos (fig. 4).  

Tal material, na Reexposição, não possui a preponderância de melodia principal, mas sim 

reaparece apenas como um acompanhamento, em contraponto com o Tema inicial (verificar 

Violas, cc. 302-313). Além disso, a Cadência Autêntica Perfeita exposta no c. 58 possui métrica 

alterada (destino: 3º tempo) e elisão de temas melódicos, o que não dá a ela a mesma percepção 

de articulação formal como a demonstrada no c. 44. Corroborando este ponto de vista, nota-se, 

à medida em que estes compassos se desenvolvem, uma significativa diluição fraseológica.  

 

 

Figura 4: início da Transição, ou 2ª parte do 1º Grupo Temático? 

 

Após esse segmento inicial, Brahms desenvolve, a partir do c. 58, um trecho 

de caráter modulatório e grande invenção musical. Já na anacruse para o c. 59 apresenta com 

realce aquela que será uma grande característica expressiva do Movimento: as hemíolas30. No 

c. 66, por sua vez, estabelece o iii grau da escala, Fá# menor, como importante centro tonal da 

Transição. Dinâmica e orquestração são reduzidas – permanecem Oboés, Trompas e um simples 

acompanhamento nos Violinos -, para que, no c. 78, em uma figuração de Cordas e Fagotes 

                                                 
27 Ou 58-81, de acordo com argumentação diversa, a ser explicitada a seguir. 
28 Considera-se que a melodia principal, neste ponto, está nos 1os. Violinos. Considera-se o Fá#5 da 1ª Flauta um 

dobramento de caráter timbrístico. 
29 Cadência Autêntica Perfeita desconsiderando-se também a nota Fá# da 2ª metade do 2º tempo do c. 58. 
30 Já, no entanto, apresentadas nos Oboés, Fagotes e Trompas nos cc. 42 e 43, e na própria preparação do c. 59, a 

partir do c. 56. 
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movendo-se cromaticamente, desenvolva-se um crescendo cadencial. No c. 81, atinge-se o 

acorde de dominante em posição fundamental- Dó# maior - de forma a se preparar o início do 

2º Grupo Temático, na tonalidade de Fá# menor (c. 82).  

Segundo Hepokoski e Darcy, em Elements of Sonata Theory (2006, Cap. 3), 

tal ponto (fim do c. 81) é considerado a Cesura Média (Medial Caesura, ou “a cesura dentro da 

Exposição”). Trata-se da “[...] quebra ou lacuna retórica reforçada que serve para dividir a 

Exposição em duas partes, tônica ou dominante (ou tônica e mediante na maioria das sonatas 

em modo menor).” 31 

 

2º Grupo Temático – cc. 82-178 

 

Inicia-se no c. 82, com terças paralelas solistas nos Violoncelos e Violas, 

acompanhadas por contrabaixos em pizzicato e Violinos em colcheias dolce. Uma vez que o 

campo harmônico do início do Grupo Temático não é ainda o de Lá maior, ou seja, não se 

alcançou aqui a esperada tonalidade para o 2º Grupo Temático, e também devido ao fato de que 

não há a confirmação, até o c. 118, de qualquer centro tonal, poder-se-ia pensar que tal ponto 

ainda seria uma seção transitória. No entanto, a visualização de correspondência estrutural 

reapresentada na Reexposição – cujo centro harmônico inicia-se em Si menor, vi grau da 

tonalidade de destino Ré maior, c. 350 -, aliada à presença de novo perfil melódico e variação 

de orquestração não deixam dúvidas do alcance de um novo Grupo Temático. Como bem 

salienta William Caplin, em Classical Form:  

 

Nos anos recentes, estudiosos tenderam a localizar a origem do contraste [entre 

grupos temáticos] principalmente no domínio da harmonia e tonalidade 

(enquanto ainda reconhecem que outros fatores musicais podem também criar 

contraste temático). Neste sentido, o tema subordinado (usualmente identificado 

como ‘área da segunda tonalidade’) distingue-se do tema principal (‘área da 

primeira tonalidade’) primariamente por residir em uma região tonal contrastante, 

o que proporciona dissonância em larga escala para com a tonalidade inicial 

(CAPLIN, 1998, p. 97)32.  

  

                                                 
31 Capítulo 3, “The Medial Caesura (MC): Definitions and Overview”, trad. nossa. Original:  “(...) is the brief, 

rhetorically reinforced break or gap that serves to divide an exposition into two parts, tonic and dominant (or 

tonic and mediant in most minor key sonatas)” No caso deste Movimento, o início do 2º Grupo Temático está no 

iii grau menor, ou seja, Fá# menor. Seu destino, contudo, é o V Grau, Lá maior, atingido posteriormente (c. 122). 
32 Trad. nossa. Original: “In recent years, scholars have tended to locate the source of contrast principally in the 

realm of harmony and tonality (while still acknowledging that other musical factors can also create thematic 

contrast). In this view, the subordinate theme (usually identified as the ‘second key area’) distinguishes itself from 

the main theme (‘first key area’) primarily by residing in a contrasting tonal region, one that engenders large-

scale dissonance with the home key.”  
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A inspiração deste início de Tema (fig. 5) é a famosa “Canção de Ninar” 

(Wiegenlied), op. 49, nº 4, do próprio compositor (fig. 6)33. A principal diferença entre as duas 

melodias está em seu modo: menor na Sinfonia, diferente do modo maior, da Canção. 

 

 
 

Figura 5: início do 2º Grupo Temático do Movimento, inspirado na “Canção de Ninar”, só que em modo menor. 

 

                                                 
33 No livro Fundamentos da Composição Musical (1996, pp. 222-223), Schönberg elenca a “Canção de Ninar”, na 

Sinfonia nº 2, como um exemplo tipo de Gesangthema – terminologia que alguns autores aplicaram a Schubert 

pela presença de um tema de construção livre, ligado à música popular, que negligencia uma maior complexidade 

de implicações temáticas em nome da riqueza da multiplicação de materiais. 
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Figura 6: Canção de Ninar (Wiegenlied), de Brahms, inspiração para o início do 2º Grupo Temático e para a 

Coda exposicional do Movimento sinfônico. Destaque também para a semelhança entre o c. 6 do início da 

Sinfonia (1ª Flauta + 1º Clarinete + 1º Fagote) e o c. 13 desta Canção. 

 

Um outro aspecto estrutural importante e não usual, referente à apresentação 

inicial do 2º Grupo Temático, é a orquestração. Na escrita sinfônica, normalmente esta seção 

estaria destinada a instrumentos de sopro (SCHÖNBERG, 1996, p. 248), mas aqui, 

diferentemente, é expressa inicialmente nas Cordas, direcionando-se às Madeiras apenas na sua 

reapresentação, no c. 102. 
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Como anteriormente apontado, a tonalidade utilizada para o início desta seção 

é a de Fá# menor, ou seja, iii grau da tonalidade inicial e vi grau da tonalidade de destino, Lá 

maior. Harmonicamente, contudo, demonstrar-se-á preferível considerar este Fá# menor apenas 

como o vi grau da tonalidade de chegada, uma vez que, como já dissemos, não há confirmação 

desta tonalidade – por meio de cadência – entre os cc. 82-117. 

Desta forma, deste ponto até o c. 117, classifica-se tal trecho como a 1ª Parte 

do 2º Grupo Temático, de caráter modulatório e semelhante a uma seção de Transição. A Tabela 

1 descreve o caminho harmônico de tal seção até o alcance da função dominante Mi maior, no 

c. 118. Há uma consistente polarização tonal apenas no c. 120. 

 

Compasso 82 84 85 86 87 88 89 

Acorde F#m D E Bm G Gm6/E A 

 

C. 90 94 95 96 97 98 100 102 

Ac. G#º/B D/F# (3º t.) D#º Em/G Gm6 D F#m F#m 

 

C. 104 105 106 107 108 110 112 114 117 118 

Ac. D E Bm G Em C Am F F6+  

(6ª aum.) 

E 

 

 

Tabela 1: Perfil Harmônico da 1ª Parte do 2º Grupo Temático34. 

 

A partir da observação desta Tabela e do estudo do perfil melódico do trecho, 

podem-se concluir algumas questões: 

 

1) Há uma frase que pode ser analisada como um Período 

(Antecedente/Consequente) no âmbito de Ré maior, tonalidade 

principal e subdominante da tonalidade de destino. Há claramente 

uma ênfase de Ré maior até o c. 98. O Antecedente do Período 

compreende os cc. 82-89 (Violoncelos e Violas), e o Consequente os 

cc. 90-98 (mesmos instrumentos somados a Fagotes e Contrabaixos, 

com respostas de Violinos e Flautas). 

 

                                                 
34 Em tabelas e quadros, com o intuito de facilitação da compreensão, serão utilizadas cifras para definir acordes. 
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2) De forma semelhante ao que ocorre no início da Sinfonia, o início 

deste 2° Grupo Temático é reapresentado no c. 102, só que com 

orquestração distinta, nas Flautas, Oboés e Fagotes. Contudo, a 

harmonia se altera no c. 108, com o desenvolvimento de um ciclo 

harmônico de terças descendentes. Tal círculo culmina no acorde de 

Fá maior (c. 114), cuja voz mais aguda, nota Dó no divisi superior dos 

1os Violinos, eleva-se cromaticamente até Ré# (fim do c. 116). O 

ponto culminante desta 1ª seção, portanto, parece ser um acorde de 6ª 

aumentada italiana, atingido no 2º tempo do c. 117. 

 

A 2ª Parte do 2º Grupo Temático tem início no c. 118, no ponto em que se 

alcança a dominante da tonalidade de destino do encerramento da Exposição: Lá maior. Há aí 

uma diferença de textura: a utilização de uma figuração rítmica pontuada, quase percussiva, 

aliada a um pedal de nota Mi, executada pelos instrumentos de Sopro, é capaz de criar um novo 

universo estrutural musical no âmbito da nova tonalidade. Esta 2ª Parte direciona-se para o c. 

127, para o qual é realizada a primeira Cadência Autêntica Perfeita na nova tonalidade, e a 

partir do qual inicia-se a 3ª Parte do 2º Grupo Temático. Pode-se dizer, portanto, segundo 

Hepokoski e Darcy, que neste ponto encontra-se a Conclusão Essencial Exposicional35. 

Nesta 3ª Parte, caracterizada por um significativo incremento de energia 

(dinâmica, orquestração) em relação às subseções anteriores, há um direcionamento para um 

grande Pedal de Dominante no último tempo do c. 134, reforçado pela incorporação dos 

Trombones e Tuba na orquestração. Dali em diante são apresentadas uma série de hemíolas, 

harmonicamente tonicizadas em relação à Mi maior, dominante da tonalidade de conclusão da 

Exposição. No c. 145, há uma progressão harmônica para Lá maior, culminando no fortíssimo 

do c. 152. 

No c. 156 atinge-se mais um material temático concernente ao 2º Grupo 

Temático, classificado aqui como Codetta. Neste ponto, retoma-se a “Canção de Ninar” 

originalmente apresentada em modo menor nos Violoncelos e Violas (Fá# menor), aqui 

reexposta em modo maior (Lá maior) nas Violas e 2os Violinos. Pode-se considerar tal 

figuração, de forma diversa, como a 4ª Parte deste 2º Grupo Temático.  

À chegada do c. 179 encerra-se a Exposição. É proposta uma repetição de 

execução, de forma que a Casa 1 (composta por 8 compassos) consiste em uma rápida 

                                                 
35 Essential expositional closure (EEC), in HEPOKOSKI e DARCY, 1998, cap. 2. 
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modulação para o retorno à tonalidade inicial de Ré, ativando-se novamente o V grau como 

função de dominante. O acorde de Lá maior do fim do 2º Grupo Temático recebe uma 7ª menor 

no baixo, no c. 183, e, harmonicamente, a peça se direciona novamente para os primeiros 

compassos. Em relação à Casa 2, pode ser vista como uma pequena transição para o 

Desenvolvimento: 4 compassos, dos quais os dois primeiros (179-180) encontram-se em torno 

da tonalidade de Lá maior, e os dois últimos (181-182) em torno de Ré menor, acorde pivô para 

o alcance de Fá maior, no Desenvolvimento. 

A fig. 7, abaixo, traz um resumo da Exposição deste Movimento, de acordo 

com a análise proposta. 

 

 

Figura 7: resumo formal da Exposição. 

 

Desenvolvimento – cc. 183-301 

 

Com início no c. 183, o Desenvolvimento retoma material do 1º Grupo 

Temático, no âmbito de Fá maior. A análise dividirá esta seção formal em quatro partes 

distintas, cada uma com as suas características. 
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Parte 1 – Reminiscências da Exposição - cc. 183-203 

 

Tem início de forma a combinar dois motivos advindos do 1º Grupo 

Temático: a melodia inicialmente apresentada no coral de Sopros e a bordadura inferior (Ré-

Dó#-Ré) de Violoncelos e Contrabaixos. O coral de Sopros inicial é sintetizado aqui para um  

único solo de Trompa (cc. 183-186), e a bordadura anacrústica transforma-se uma linha 

melódica, cantabile, de sucessivas bordaduras superiores executada pelo Oboé (cc. 187-190), 

com acompanhamento de 2os Violinos, como demonstra a fig. 8.  

 

 
Figura 8: início do Desenvolvimento, figuração das Trompas nos 4 primeiros compassos, no âmbito de Fá maior 

e bordaduras sucessivas nos Oboés e 2os Violinos nos compassos seguintes, no âmbito de Ré menor. 

 

De caráter modulatório, os compassos que se seguem desenvolvem as ideias 

apresentadas, até o início do próximo trecho do Desenvolvimento. 

 

 

Parte 2 – Imitação a 4 – cc. 204-223 

 

Iniciando-se no c. 204 e na tonalidade de Dó menor, a 2ª seção do 

Desenvolvimento possui caráter contrapontístico, imitativo, tal qual uma Imitação a 4 vozes, 

distinto até então de qualquer material apresentado na Sinfonia. Há, inclusive, quatro estruturas 

melódicas principais que são características desta subseção: a linha melódica dos Violinos (cc. 

204-206), as colcheias das Violas (cc. 204-207), a figuração de arpejos de acordes dos 2os 

Violinos (cc. 205-208) e, finalmente, os saltos de Violoncelos e Contrabaixos somados aos 

saltos e hemíolas nos Sopros. Todas estas estruturas, neste trecho, transitam pelos mais variados 

instrumentos da orquestra. 

Os 8 compassos principais desta subseção oscilam entre as tonalidades de Dó 

menor e Sol menor, em relação intervalar de quinta, como é praxe em procedimentos 

contrapontísticos desta natureza. A partir do c. 216, há uma intensificação dinâmica e de textura, 

além do estreitamento do ritmo harmônico, com a culminância em um acorde de Mi menor com 
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a participação solista dos Trombones, dispostos a partir do c. 224, em hemíolas, o que faz 

pensarmos na ocorrência de um stretto. Aí inicia-se a Parte 3 do Desenvolvimento. 

 

 

Parte 3 – Bordaduras e alterações métricas – cc. 224-245 

 

Apresentada com vigorosos solos sucessivos de Trombones (Baixo, 2º e 1º 

Trombones) aos quais se juntam os demais sopros, esta subseção é desenvolvida no âmbito da 

tonalidade de Mi menor. De caráter de instabilidade harmônica intensa, tal trecho desenvolve 

enormemente o motivo de bordadura de Violoncelos e Contrabaixos exposto no primeiro 

compasso da Sinfonia, alterando a percepção, para o ouvinte, da fórmula de compasso da obra, 

nos cc. 236-237 e 240-241, para um compasso binário composto (6/8). O último acorde deste 

trecho é um acorde de 6ª aumentada italiana (Lá bemol/Do/Fá#, c. 243), culminando na Parte 4 

desta seção, inicialmente em Sol menor. 

 

Parte 4 – Ápice de energia e retorno – cc. 246-301 

 

Considera-se o início desta Parte como o primeiro ápice dinâmico do 

Movimento. Na tonalidade de Sol maior, tal trecho combina motivos melódicos iniciais da Parte 

1 às bordaduras da Parte 3, com a métrica alterada (cc. 246-249). No c. 250, o compositor 

reinsere o tema do início da Transição da Exposição (c. 44), só que agora nas Madeiras (Flautas, 

Clarinetes e Fagotes) e em modo menor (Sol menor). No c. 254 retoma-se no Oboé o motivo 

melódico inicialmente desenvolvido no quinto compasso do Desenvolvimento (c. 187), 

enquanto que no c. 258 se retoma a energia (dinâmica, orquestração) inicial da Parte 4, agora 

em Si bemol maior. 

Em relação aos cc. 258-290, consistem no clímax e anticlímax do 

desenvolvimento. Retoma-se a energia inicial da Parte 4 por meio de repetição: os cc. 246-258 

repetem-se de 258 a 269, sempre com modificações harmônicas. Logo após isso, o trecho dos 

cc. 250-257 – também cc. 262-269 -, se repete de 270-277, e seus quatro compassos finais ainda 

são mais uma vez repetidos em meio à modulação sobre o Pedal de Dominante, até c. 281. Logo 

em seguida, apenas o material inicial da Parte 1, da maneira como foi variado no trecho dos cc. 

246-249 (tutti fortíssimo), fornece o clímax do Desenvolvimento dos cc. 282 a 289, compostos 

unicamente de repetições de intervalos melódicos de terça sobre o Pedal de dominante: Fá 
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natural-Lá (sugerindo a mediante rebaixada Fá maior) e Fá#-Lá (sugerindo, de forma não muito 

incisiva, o III grau como Fá# menor). 

A subseção segue seu desenvolvimento com forte caráter de instabilidade 

harmônica; no entanto, no c. 290, surpreendentemente, há um corte súbito de dinâmica e um 

retorno à tonalidade da Exposição, bem como à figuração inicial do Movimento, aqui executada 

por Trompas e Trompetes. Trata-se de preparação para a Reexposição: a partir daí, há um 

arrefecimento dinâmico e um caminho harmônico sutil para se atingir a Recapitulação no c. 

302. Alcança-se no c. 296 o acorde de Sol maior com 6ª acrescentada (subdominante) e, logo 

em seguida, no c. 298, Sol menor com 6ª acrescentada, no baixo (função de subdominante 

menor – empréstimo modal36), acorde por sua vez já utilizado anteriormente nos cc. 88 e 97, 

no âmbito do alcance de Ré maior (início do 2º Grupo Temático).  

A peculiaridade desta transição à Recapitulação é a realização de extenso e 

sutil Pedal de Dominante37, a partir do c. 262, com o surgimento da nota Lá no Trombone Baixo, 

Violoncelos e Contrabaixos. Há poucas polarizações bem definidas do acorde de Lá Dominante, 

e surgem uma série de outros acordes possuidores da nota Lá que permeiam este Pedal, dentre 

os quais Ré menor (c. 262), Fá maior (c. 266), Fá# menor (c. 270), Lá maior (c. 274), Fá# menor 

(c. 278), Fá maior (c. 282), Fá# menor (c. 286) e Ré maior (c. 209). A textura alterna momentos 

de lirismo e tranquilidade (solos de Madeiras como os do c. 266, por exemplo) a momentos 

incisivos (c. 282, como exemplo), que muito nos lembram as próprias hemíolas do fim do 

Desenvolvimento do I Movimento da Sinfonia nº3, Eroica, de Beethoven. Vale ressaltar que 

no I Movimento da própria Sinfonia nº 1, Brahms realizara, antes da Reexposição, Pedal de 

Dominante muito mais incisivo, com ápice dinâmico e textural (cc. 321-338).  

A fig. 9 resume a análise do Desenvolvimento38, descrevendo o caminho 

harmônico básico desenvolvido no âmbito das quatro subdivisões aqui propostas. 

 

 

                                                 
36 De acordo com KOSTKA e PAYNE, 1998, p. 355. 
37 Conceito de Pedal de Dominante de acordo com SCHÖNBERG, 1996, p. 253. 
38 O conjunto da obra de Schönberg, especialmente nos dois livros mais diretamente relacionados à análise de 

repertório – Fundamentos da Composição e Funções Estruturais da Harmonia – estipula recursos para que se 

dimensione a natureza harmônica particular de cada Desenvolvimento, para além de qualquer padronização, 

inadequada a um núcleo tão imprevisível por definição. Segundo as classificações propostas em Funções 

Estruturais da Harmonia, as regiões harmônicas do Desenvolvimento do I Movimento seriam: 
- Parte 1: tipo 2 (indireta e próxima), com a ênfase sobre Fá maior e Si♭ Maior. 
- Parte 2: tipo 4 (indireta e remota), ênfase sobre Dó menor. 
- Parte 3: tipo 4 (idem), ênfase sobre Mi menor. 
- Parte 4: tipos 1 (próxima e direta, ênfase sobre Sol maior, Fá# menor e Ré maior) e 2 (Sol menor e Ré menor). 
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Recapitulação – cc. 302-446 

 

Inicia-se no c. 302. O coral de instrumentos de Sopro retorna à evidência, 

desta vez nos Oboés com acompanhamento das Trompas. A principal diferença em relação à 

Exposição é o acompanhamento: a frase das Violas, a partir do c. 302. Ela aproveita material 

temático do que se considerou, na Exposição, o início da 2ª Parte do 1º Grupo Temático ou 

início da Transição (c. 44); é, agora, apresentada paralelamente ao coral de Sopros, como 

demonstra a fig. 10. 

 

 
Figura 10: concomitância entre coral de Sopros e tema da Transição no início da Reexposição. 

 

Na visão de William Caplin, em Classical Form (1998, p. 13), Temas 

Principais (equivalentes à 1os Temas ou 1os Grupos Temáticos) possuem uma organização de 

interligação, amarração (tight-knit), que em muito nos remetem a organizações de frase como 

Período, Sentença e Pequeno Ternário, entre outros. Já os Temas Secundários (2os Temas ou 2os 

Grupos Temáticos) são mais livres (loose), com variadas subseções, por vezes em caráter 

modulatório, com temática múltipla. A construção fraseológica desta Recapitulação, com a 

sobreposição de dois temas lineares da Exposição (cc. 2 e 44), parece-nos remeter à 

classificação de Tema Secundário de Caplin. Para nós, contudo, a confirmação da região 

harmônica de Ré maior e o retorno do tema inicial do 1º Grupo Temático são capazes de 

restabelecer a percepção do atingimento da Recapitulação. 

A Reexposição do 1º Grupo Temático segue de forma semelhante em relação 

à primeira aparição. No entanto, no c. 325, o acorde do então Pedal de Dominante, Lá maior 

(fim da Sentença), transforma-se em Lá menor. No c. 327, atinge-se Fá maior, como um novo 

desenvolvimento da 2ª Parte do 1º Grupo Temático. Estabelece-se aí, portanto, o início da 

Transição da Reexposição, que utiliza a mesma tonalidade do início do Desenvolvimento (c. 

183), apesar de empregar material melódico ainda do final do 1º Grupo Temático. Tal 
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ocorrência é denominada, por Charles Rosen no livro Sonata Forms, como “Desenvolvimento 

Secundário”, caracterizada da seguinte forma:  

 

A seção de desenvolvimento secundário aparece na grande maioria das obras do 

final do Século XVIII justo no começo da Recapitulação e frequentemente com 

a segunda frase. Às vezes não tem mais do que alguns compassos de duração, 

mas há ocasiões em que é verdadeiramente extensa. O objetivo desta seção reside 

em reduzir a tensão harmônica sem sacrificar o interesse; introduz uma alusão à 

subdominante ou as tonalidades ‘bemóis’ próximas a ela (ROSEN, 1998, p. 

303).39  
 

No caso desta Transição, atinge-se o acorde de Si bemol maior no c. 328, ♭VI 

de Ré maior, em relação de mediante com a tonalidade principal.  

No c. 350, atinge-se o 2º Grupo Temático, cuja harmonia e estrutura formal 

são iguais à Exposição, só que transpostas um intervalo de quarta justa acima: se antes, Fá# 

menor transformava-se em Lá maior, agora, Si menor dirige-se a Ré maior, tonalidade de início 

e término do Movimento. Desta forma, o que fora classificado anteriormente como 2ª Parte do 

2º Grupo Temático teve aqui natural correspondência no c. 386. De maneira semelhante, a 3ª 

Parte aqui equivale ao c. 395, e a Codetta, ou seja, a “Canção de Ninar” em modo maior, retorna 

agora no c. 424. No c. 441, há uma suspensão à dominante para um suposto encerramento do 

Movimento na tonalidade de Ré maior. No entanto, como é peculiar a movimentos de grande 

duração, a peça possui uma extensa seção conclusiva: a Coda. 

 

 

Coda - cc. 447-523 

 

Inicia-se no c. 447, por meio de uma cadência de engano direcionada para um 

acorde meio-diminuto em 1ª inversão (Sol#Ø, com Si no baixo) e orquestração quase completa, 

em dinâmica piano. Trata-se de um prolongamento do acorde de dominante da dominante, 

sobretudo quando se evidencia o acorde de Lá maior com 7ª, no c. 451. Os oito primeiros 

acordes consistem numa preparação da 1ª subseção da Coda: uma Fantasia para 1ª Trompa 

                                                 
39 Trad. nossa. Versão da edição: “La sección de desarrollo secundario aparece em la gran mayoría de las obras 

del fines de siglo XVIII justo al comienzo de la recapitulación y a menudo com la segunda frase. A veces no tiene 

mas que unos cuantos compases de longitude, pero en ocasiones es verdaderamente extensa. El objeto de esta 

sección reside en reducir la tensión armónica sin sacrificar el interés; intrduce uma alusión a la subdominante o 

a las tonalidades ‘bemol’ emparentadas com ella. ” 
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solista no c. 455  (fig. 11) e acompanhamento de Cordas, com temática análoga à bordadura do 

1º Grupo Temático (c. 1). 

 

 
 

Figura 11: solo da “Fantasia” para Trompa e Cordas. 

 

Trata-se de um trecho de grande lirismo da Trompa, possível de ser 

compreendido também como uma cadência de concerto, uma vez que tal solo se inicia na região 

de Dominante e termina em um acorde de dominante 6/4, cadencial.  

Já no c. 477, inicia-se uma delicada subseção da Coda, combinando os dois 

elementos melódicos do 1º Grupo Temático: bordadura, nos Violoncelos e Contrabaixos, e o 

coral de Sopros, aqui nos 1os Violinos (fig. 12). 

 

 

 
 

Figura 12: 2ª subseção da Coda, combinando os dois motivos principais do 1º Grupo Temático em textura de 

grande expressividade. 

 

No c. 497, retoma-se uma figuração da Transição presente na Exposição (c. 

66) e ausente na Reexposição. Neste mesmo ponto, de forma surpreendente até, estabelece-se 

um pedal harmônico na dominante, em Lá maior. Já se argumentou aqui a ausência de um pedal 

harmônico incisivo no final do Desenvolvimento. Brahms, portanto, parece ter consciência da 
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importância da presença destes materiais para dar coerência à peça, e, desta forma, reinsere-os 

na Coda. 

Tal pedal de dominante, contudo, não é resolvido de forma afirmativa 

(Cadência Autêntica Perfeita), e se esvai por cromatismos e contrapontos até o alcance de Ré 

maior, final, no c. 513. Considera-se aí a Parte Final do Movimento. 

A fig. 13 descreve a estrutura básica da Coda. 

 

 
Figura 13: estrutura básica da Coda. 

 

 

II Movimento - Adagio non troppo - L’istesso tempo ma grazioso 

 

Tonalidade: Si maior. Compasso quaternário simples. Forma Sonata. 

 

Número de compassos: 104. 

 

Dos quatro Movimentos, o segundo é, musicalmente, aquele que mais 

claramente pode ser inter-relacionado com os possíveis sentimentos melancólicos descritos na 

contextualização da obra, já apresentada no capítulo anterior40. Formalmente, trata-se de uma 

Forma Sonata, desenvolvida com liberdade, com transições que mais se assemelham a novas 

seções e complexos desenvolvimentos harmônicos. A escrita, de caráter contrapontístico, não 

propicia a clareza de centros tonais definidos, tornando qualquer abordagem harmônico-

funcional um verdadeiro desafio e gerando dúvidas nas classificações das articulações formais. 

 

 

 

                                                 
40 HANSEN, 2010, hiperlink. 
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Exposição – cc. 1- 48  

 

1º Grupo Temático – cc. 1-17 

 

Assim podem ser descritas as principais características desta 1ª Seção:  

 

- Um longo Grupo de Frases interligadas, de 17 compassos, sem final 

conclusivo; 

 

- Materiais de acompanhamentos importantes, a serem reexpostos durante o 

Movimento;  

 

- Progressões harmônicas não usuais, sobretudo para a apresentação de um 

novo tema.  

 

Serão abordados aqui cada um destes aspectos. Sobre o Grupo de Frases 

inicial, cc. 1-17, apresenta-se pela primeira vez nos Violoncelos e tem início na região da 

Dominante, Fá# maior (Fig. 14). Pode ser seccionado em duas subdivisões principais (A e B). 

Em relação à 1ª subdivisão (A), aparentemente, os 12 primeiros compassos parecem consistir 

em um grupo coeso de frases, iniciado e terminado no acorde de dominante.  

 

 
 

Figura 14: 1ª subdivisão do Grupo de Frases inicial da Exposição. 
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Em relação a um possível fracionamento interno destes 12 compassos iniciais 

(A), há diversas formas de ser realizado. Apresenta-se, a seguir, uma possibilidade: 

 

- Frase a, com duas semi-frases. A primeira, da anacruse do c. 1 até o c. 3 (até 

a metade do 4º tempo). Início na dominante e término na tônica. 

Contracanto nos Fagotes e término de acompanhamento nas Flautas, 

Trombones e Tuba. A segunda semi-frase, nos cc. 4 (com anacruse)-5, 

com término em semi-cadência (Fá# maior). Acompanhamento 

crescendo/decrescendo nas Flautas, Oboés, Fagotes e Trompa. 

 

- Frase b, anacruse do c. 6 até o c. 12, início no iii grau (Ré# menor – 2º 

tempo), em dinâmica piano, em relação de 3ª com a dominante Fá# maior. 

No c. 9, há uma tonicização de dominante com o acorde de Dó# maior 

com 7ª (dominante da dominante), e uma cadência de engano no c. 10, 

com a apresentação do acorde de Ré maior, ♭VI de Fá# maior (relação de 

3ª maior descendente de Fá# ou 3ª menor ascendente de Si maior - ♭III, 

função de mediante -, tonalidade do Movimento). Acompanhamento em 

contratempo nas Madeiras e Trompas, e retomada, no c. 10, do 

crescendo/decrescendo dos cc. 4-5. 

 

A 2ª subdivisão deste extenso Grupo de Frases inicial (A’) compreende os cc. 

13 a 17 (1º tempo). Contém a apenas a frase a com duas semi-frases; a primeira, nos cc. 13 a 

15, agora nos Violinos e Flautas com o contracanto nos Violoncelos; e a segunda, nos cc. 16 e 

17, findando-se com a nota Ré# (3º Grau da escala) nos Violinos, em uma Cadência Autêntica 

Imperfeita.  

A fig. 15 demonstra possível análise deste 1º Grupo Temático. 
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Figura 15: análise do 1º Grupo Temático, em orquestração reduzida (nossa) para dois pentagramas. Classificação 

harmônica cf. Schönberg para melhor compreensão das funções.  

 

Há ainda a possibilidade de se compreender este início de 1º Grupo Temático, 

de acordo com a proposta de William Caplin, em Classical Form, como “Pequeno Ternário” 

(CAPLIN, 1998, pp. 78-86). Neste caso, os cc. 1-3 são categorizados como Seção a, direcionada 

à tônica; a anacruse para o c. 4 até o 3º tempo do c. 12 são vistos como b, ou seja, Seção 

Contrastante, e a anacruse do c. 13 até o 4º tempo de 15 são compreendidos como a’, ou seja, 

uma Recapitulação de A. Mesmo não havendo uma Cadência Autêntica Perfeita no final de a’, 
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condição que o autor considera fundamental para a inteligibilidade desta “pequena forma”, há 

sensação de retorno para a tônica. 

Sobre o contracanto inicial dos Fagotes, também visualizado na fig. 15, trata-

se de parte integrante do começo deste 1º Grupo Temático. Melodicamente, enfatiza a região 

do acorde do Dominante, Fá#, direcionando-se à tônica Si, no c. 3. Contrapontisticamente, 

encontra-se em movimento contrário ao canto dos Violoncelos. Ritmicamente, enfatiza a 

importância do caráter pontuado da subseção, tal qual o início de uma Abertura Francesa41. 

 

 

Transição – cc. 17-32 

 

O c. 17 deste Movimento nos apresenta uma frase de Trompa cujo início 

possui notas idênticas em relação às apresentadas nos cc. 4-5, nos Violoncelos (anacruse para 

3º tempo). Após este intervalo, segue-se uma figuração de saltos no âmbito de Fá# maior. Tal 

figuração recebe resposta dos Oboés tal qual uma escrita polifônico-imitativa, e tais entradas 

sucessivas permanecem até o 3º tempo do c. 27, com as frases das Flautas e Oboés, e dos 

Violoncelos e Contrabaixos. Neste mesmo compasso, há uma progressão harmônica cujo 

objetivo parece ser a confirmação da tonalidade do 2º Tema, Fá# maior. 

No c. 28, inicia-se uma segunda parte da Transição da Exposição, com a 

reexposição de material do 1º Grupo Temático (c. 3), inicialmente nas Violas e Violoncelos, 

depois nos 2os Violinos e, finamente, nos 1os Violinos. Nos cc. 31-32, há uma estabilização 

harmônica em torno de Dó# maior, por sua vez, a dominante da tonalidade do novo Grupo 

Temático. 

 

 

2º Grupo Temático – L’istesso tempo, ma grazioso, cc. 33-48 

 

No c. 33 inicia-se o 2º Grupo Temático da Exposição. A fórmula de compasso 

se alterna (quaternário simples para composto), e tal novo Grupo é inicialmente apresentado 

nas Madeiras (Flautas e Oboés), em contraponto às Cordas, preponderantes no início deste 

                                                 
41

 Há muita referencialidade em Brahms. É possível vê-lo como um precursor da citação moderna sobre o 

repertório histórico, tal a reverência com que ele se relaciona. Em se tratando-se de Brahms, há uma relação tão 

íntima com gestos de Schumann em sua obra que tais evocações podem nos remeter ao nº 4 das Waldszenen, op. 

82, ou mais ainda ao nº7 de seus Estudos Sinfônicos para piano, op. 13. 
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Movimento. A característica de longas frases se mantém: a 1ª Parte deste 2º Tema, composta 

por 12 compassos e aqui denominada Frase A, tem estrutura semelhante à do 1º Grupo 

Temático, podendo ser subdividida em dois segmentos: cc. 33-40 e 41-44.  

No c. 45 inicia-se a 2ª Parte do 2º Grupo Temático, Frase A’, também 

subdividida em dois fracionamentos: 2 compassos no âmbito de Fá# maior, que parecem 

caminhar para a Conclusão Essencial Exposicional42, e mais outros 2 compassos, que, no 

entanto, vão para a direção oposta: alteram-se harmonicamente através do surgimento da nota 

Mi natural, no c. 48 (2º tempo, Violoncelos e Contrabaixos), o que propicia a transformação da 

então tônica Fá# maior em acorde de 7ª de dominante, com vistas a um novo centro tonal. 

Verificando-se as características estruturais presentes a partir deste ponto, portanto, pode-se 

constatar o início do Desenvolvimento no c. 49. 

Como um resumo, a fig. 16 demonstrará as principais articulações formais da 

Exposição. 

 

 

 
 

 

Figura 16: resumo da Exposição. 

 

 

Desenvolvimento – cc. 49-67 

 

A 2ª Parte do 2º Grupo Temático (cc. 45-46) parece ser a inspiração para o 

início da seção de Desenvolvimento, em caráter também polifônico-imitativo, assim como o 

início da Transição. Em contraponto a este material, apresentado nas Flautas e Oboés, Violas e 

Violoncelos executam uma outra estrutura, disposta com semicolcheias a partir do 2º tempo. 

Inicialmente em Si menor, a harmonia caminha para Sol menor, em relação mediante de 3ª 

descendente.  

                                                 
42 Por meio de Cadência Autêntica Perfeita na nova tonalidade, cf. HEPOKOSKI e DARCY, 2006, cap.2. 
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Um fato importante merece ser ressaltado: no início do c. 51, a figuração 

desenvolvida em oitavas por 1os e 2os Violinos tem enorme semelhança com uma seção do 

Desenvolvimento do 1º Movimento: a Parte 2, Imitação a 4, iniciada no c. 202. Neste ponto, 

retomam-se duas estruturas daquela Parte anterior: antes justapostas, são agora combinadas em 

seguida e formam uma nova estrutura, conforme exemplificam as figs. 17 e 18. 

 

 
 

Figura 17: duas estruturas da Parte 2 do Desenvolvimento do I Movimento. 

 

 

 

 
 

Figura 18: 1º Violino no c. 50. As primeiras 3 colcheias lembram a estrutura do tema da Imitação a 4, só que 

agora em modo menor. As semicolcheias, por sua vez, são análogas às colcheias das Violas na figura anterior. 

 

Outro ponto de grande correspondência com o I Movimento ocorre nas 

entradas sucessivas dos Trombones e Tuba em bordadura no c. 55, análoga à Parte 3 do 

Desenvolvimento anterior, como demonstram as figs. 19 e 20.  

 

 
 

Figura 19: entradas sucessivas de Trombones no início da Parte 3 do Desenvolvimento do I Movimento. 
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Figura 20: entradas sucessivas de 2º Trombone com Fagote e Tuba com Contrabaixos, análogas à figuração 

anterior e à métrica utilizada no I Movimento (cc. 55-57). Algumas notas diferem, bem como a direção das 

bordaduras: ora superior, ora inferior. 

 

No c. 57, a fórmula de compasso volta ao quaternário simples, e há o que se 

pode chamar de um falso retorno, ou seja, o retorno de material do 1º Grupo Temático nos 1os 

e 2os Violinos, mas agora no âmbito de Ré maior (função dominante de Sol maior). Tal estrutura 

é combinada com uma figuração de graus conjuntos ascendentes nas Flautas e Oboés, que nos 

recorda a 2ª Parte do 2º Grupo Temático (Exposição). Até o final do Desenvolvimento, a seção 

possui caráter de instabilidade harmônica. 

No c. 60, entradas sucessivas de 2º Trombone e Tuba reaparecem, e logo no 

c. 62 há novamente outro falso retorno, em Si maior (função dominante individual de Mi, IV 

Grau harmônico). No c. 65 há um retorno à frase inicial e à tonalidade do tema principal nas 

Flautas, Oboés e Trompa; no entanto, não se considera aí o início da Recapitulação pelos 

seguintes motivos: 

 

1) Há uma polarização grande de Fá# Maior, equivalente a um Pedal de 

Dominante, característico de finais de Desenvolvimento. 

 

2) A frase não se desenvolve como na Exposição, e é alterada nos cc. 65 

e 66. 

 

3) A frase não aparece nas cordas, instrumentação característica da 

exposição do 1º Tema. 

 

4) A frase não se inicia na anacruse para o 1º tempo, e sim na anacruse 

para o 2º. 
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Desta forma, portanto, considera-se o c. 68 como o início da Recapitulação, 

descrita a seguir. 

 

 

Recapitulação – cc. 68-97 

 

Inicia-se no c. 68, na mesma região harmônica da Reexposição, mas desta vez 

com o tema principal variado em tercinas pelos 1os Violinos. Ou seja, o tema, tal como fora 

apresentado nos Violoncelos está, aqui, ausente, provavelmente devido ao fato de ter sido 

significativamente liquidado por alguns “falsos retornos”. O contracanto dos Fagotes, no 

entanto, permanece intacto, bem como o coral de Trombones no c. 70. A partir do c. 73, 

contudo, há uma importante mudança harmônica em relação ao texto prévio: tudo é transposto 

em um intervalo de 4ª justa acima, e o tema outrora dos Violoncelos é executado pelos Violinos 

em 8as. Tal correspondência harmônica desfaz-se no c. 78 de forma a propiciar ao 1º Grupo 

Temático, na Reexposição, o encerramento no acorde de dominante Fá# maior (com a 7ª, Mi 

natural, no baixo), no c. 80, a seguir. 

A mesma Transição da Exposição ocorre aqui, a partir do c. 81, em entradas 

sucessivas de Flauta e Trompa, Violoncelos e Contrabaixos e depois Clarinetes. A 2ª Parte da 

Transição, agora variada, inicia-se de forma solene no c. 86, com Metais, Violas e Violoncelos, 

Violinos, Tímpanos, Oboés e Clarinetes. O tema anteriormente iniciado nas Violas passa aqui 

aos 2os Violinos. Os 1os Violinos variam este tema em rápidas semicolcheias, em tercina, como 

reminiscência do Desenvolvimento. Tal seção tem como ápice o c. 92, mas prepara, 

diferentemente do Si maior esperado, a tonalidade de Si menor. 

No c. 92, é reexposto o 2º Grupo Temático, mas apenas com sua 2ª Parte. 

Curioso que, auditivamente, seria de se esperar a tonalidade de Si menor; o compositor, no 

entanto, insere a nota Ré# de forma súbita, tão inesperada que o próprio sustenido é assinalado 

na partitura como precaução, apesar da armadura já o possuir. A dúvida entre Si menor ou maior 

é tamanha que o fraseado dos Violoncelos toca ambas as notas, e o ouvido, em um primeiro 

momento, parece entender o Ré# mais como um movimento contrapontístico à nota Mi do que 

como a 3ª de uma tonalidade de Si maior. 
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Coda – cc. 98-104 

 

Essa ambiguidade harmônica persiste até a apresentação da Coda (c. 98) que, 

agora sim, nas Flautas e Oboés, reexpõe os dois primeiros compassos do tema inicial dos 

Violoncelos de forma mais completa – lembremos que na Recapitulação o tema foi variado. 

Assim como ocorreu no I Movimento, com a retomada de estruturas da Exposição na Coda, 

Brahms pode ter considerado a reaparição deste material relevante para fornecer à peça a 

unidade necessária.  

Ao pensarmos que a tonalidade de Si maior estaria sim, confirmada, nova 

surpresa: no c. 100, o compositor reinsere a nota Ré natural na linha melódica dos 1os Violinos, 

arrefecendo o Si maior de destino. Pode-se entender tal dubiedade como movimentação 

contrapontística, um artifício composicional de significativa dramaticidade. O Ré#, por sua vez, 

só reaparece no penúltimo compasso, para aí, sim, finalizar o Movimento na tonalidade 

esperada. 

 

 

 

III Movimento - Allegretto grazioso (Quase Andantino) / Presto ma non assai 

/ Tempo primo / Presto ma non assai / Tempo primo 

 

Tonalidade: Sol Maior. Compasso ternário simples. Forma: Dupla Variação (Ternária). 

 

Número de compassos: 240. 

 

Dividido em cinco partes formais, o Movimento pode ser analisado como um 

Scherzo, não só por suas características estruturais, mas também pelo seu perfil musical: 

“Movimento jocoso e espirituoso, comumente em compasso 3/4, o qual, desde Beethoven, 

normalmente substituiu o lugar do antigo Minueto em uma Sonata ou Sinfonia” 

(SCHÖNBERG, 1997, p. 183). No entanto, a falta de estabelecimentos de centros tonais mais 

definidos aliada à notável semelhança motívica entre as seções faz com que também possamos, 

aqui, classificar tal Movimento como uma Dupla Variação (ROSEN, 1997, pp. 331-2), em que 

dois temas oriundos de ideias musicais semelhantes são desenvolvidos durante o mesmo 
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Movimento. Se pensarmos um Scherzo como uma forma ternária (SCHÖNBERG, 1997, p. 184) 

pura e simples, tal Movimento não poderá ser adequadamente compreendido.  

Basicamente, divide-se em duas seções principais, A e B, que se repetem 

variadas (A’ e B’). Encerra-se novamente com a seção A, culminando em uma pequena 

Codetta. Descrevermos aqui as seções principais e suas características. 

 

 

Seção A – cc. 1-32 

 

Em Sol maior, inicia-se nas Madeiras com acompanhamento de Violoncelos 

em pizzicato. A 1ª grande frase (Parte a) parece completar-se em semi-cadência (V) no c. 10. 

Já no c. 11, inicia-se a Parte b desta Seção A, transitando pelo IV grau (Dó maior), cuja 

importância como centro harmônico será realçada no decorrer do Movimento. A Parte b, 

inicialmente de 4 compassos (11-14) e desenvolvida nos Oboés, é imediatamente repetida de 

forma análoga nas Flautas e Clarinetes a partir do c. 15, e polariza, nos cc. 14 e 20, o acorde de 

Ré menor43. Há uma pequena conclusão destas primeiras duas partes (cc. 21 e 22) no âmbito 

do acorde de dominante (Ré maior) e, após isso, uma cesura é apresentada, do c. 22 para o 23, 

através da presença da fermata na barra de compasso. 

A nova Parte a, agora denominada a’, se reinicia no c. 23, na mesma 

tonalidade inicial. A partir do c. 26, contudo, Brahms apresenta outra característica peculiar do 

Movimento, que é a ambiguidade modal das tonalidades, ora em maior, ora em menor, como já 

vimos nos Movimentos anteriores. Por sua vez, a ida para o acorde de Mi bemol maior, no c. 

29, VI grau de Sol menor, reforça esta ambiguidade. A Seção A, como um todo, termina nos 

cc. 31 e 32, com a afirmação da tonalidade de Sol maior por meio de Cadência Autêntica 

Perfeita (c. 28, 2º para 3º tempo). De acordo com Caplin, desta forma, tal Seção consiste em 

um “Pequeno Ternário”: a/b/a’44, de forma até mais convincente em relação àquela que 

pudemos perceber no Movimento anterior.   

A fig. 21 evidencia, em partitura reduzida, as principais características aqui 

descritas. 

 
 

                                                 
43 Polarização parece-nos mais adequado aqui do que modulação.  
44 Cf. conceituação de Pequeno Ternário descrita em CAPLIN, 1998, pp. 78-86. 
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Figura 21: Seção A do III Movimento. Redução nossa para 2 pentagramas. 
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Seção B – cc. 33-106 

 

Iniciada no c. 33, difere-se em muitos aspectos da Seção A, tais como fórmula 

de compasso, andamento, orquestração, articulação, entre outros. No entanto, permanece, ao 

menos nos 8 compassos iniciais, com semelhante perfil melódico e harmônico, como demonstra 

a fig. 22, em que se comparam os inícios de ambas as Seções.  

 

 

 
 

Figura 22: inícios das melodias principais das Seções A e B.  

 

 

A este início de Seção, até o c. 50, dá-se o nome de Parte a. A partir do c. 51 

inicia-se a Parte b45, com adensamento sonoro e uma nova figuração rítmica peculiar. Tal Parte 

b, na análise de Sinfonia por Hansen, é descrita como Dança do Camponês46; devido à 

significativa recorrência deste trecho, utilizaremos esta mesma denominação para esta 

subseção. Entre as possíveis características musicais que possam ter proporcionado tal 

categorização do trecho como “Dança”, destacam-se a harmonia simples, com base em pedal 

na nota Dó executado pelo 2º Fagote, Trompas, Violas, Violoncelos e Contrabaixos, a 

articulação com acentos nos 1º e 2º tempos, e indicação na partitura da expressão ben marcato.  

Curiosamente, mais uma vez, os dois primeiros compassos desta Parte (cc. 

51-52, com cc. 53-54 repetidos) lembram muito a melodia dos cc. 11-12, por sua vez, a Parte 

b da Seção A, como demonstra outra comparação evidenciada na fig. 23. 

 

                                                 
45 Optou-se por seccionamento, apesar de haver significativa elisão entre ambas as subseções.  
46 HANSEN, 2010, hiperlink. 
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Figura 23: início das Partes B das Seções A e B 

 

Tal semelhança melódica, aliada a uma permanência na tonalidade de Sol 

maior, faz com que seja reforçada a tese da consideração do Movimento como a apresentação 

e desenvolvimento de variações, e não como uma simples forma Ternária, que consistiria na 

apresentação de seções autônomas e contrastantes entre si. 

O material melódico da Parte b, em torno do IV grau, Dó maior, repete-se nos 

cc. 57 (dinâmica forte) e 71 (dinâmica piano). A partir do c. 79, retoma-se material temático da 

Parte a, em harmonia variada (Si maior com sétima→Mi menor, ou seja, direcionado ao vi grau 

de Sol maior) e de caráter modulatório, nas estruturas seguintes. No c. 101, por sua vez, percebe-

se que tal caminho harmônico objetivava-se apenas ao simples retorno da tonalidade, 

reestabelecida a partir de então. Neste ponto, que pode ser considerado uma ponte, há um claro 

agrupamento estrutural a cada três compassos (101-103/104-106, ritmo di tre battute), de forma 

a prover à composição o retorno à métrica ternária. A fórmula de compasso ternária, por sua 

vez, é reinserida no c. 107, ponto em que se reinicia a Seção A. 

 

 

Seção A’ – cc. 107-125 

 

Bem mais curta que sua aparição inicial, também se inicia de forma muito 

semelhante à 1ª Seção, mas desenvolve-se de forma distinta: inicia-se no acorde de Mi maior, 

dominante individual do ii Grau, e a partir do c. 114 polariza alguns acordes, todos diretamente 

relacionados à tonalidade inicial. No c. 125, caminha para Mi maior, em relação de mediante 

com Sol maior. Consideram-se aqui ocorrências de simples tonicizações de acordes no âmbito 

de Sol, mais do que, propriamente, de modulações. 
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Seção B’ – cc. 126-193 

 

Com fórmula de compasso diferente em relação à Seção B anterior, preserva 

a indicação de andamento (Presto ma non assai), aparentando-se mais a uma variação do que 

a algo autônomo. Sua Parte b, a “Dança do Camponês”, iniciada no c. 144, também está em 

Dó maior e retorna para a tonalidade original, Sol maior (c. 156).  

Devido ao fato de que esta seção está em fórmula de compasso diferente de 

sua primeira aparição (3/8 ao invés de 2/4) e, naturalmente, em andamento mais rápido, no 

caminho de retorno à seção A, desenvolvido a partir do c. 188, o compositor parece optar por 

inserir mais compassos de forma a desacelerar o discurso. Desta forma, esta Retransição 

possui dois compassos em 9/8 e quatro compassos em 3/4, com indicação de redução de 

andamento (Poco a poco). A partir do c. 194 retoma-se a Seção A. 

 

 

Seção A’’ – cc. 194-232  

 

Da mesma maneira que se polarizou a tonalidade de Mi maior no término da 

Seção A’, cuja fundamental encontra-se uma terça abaixo em relação à tonalidade principal, no 

início da seção A’’ (c. 194) é polarizada uma tonalidade em intervalo de terça acima de Sol 

maior: Si maior. No entanto, a partir do c. 207, ou seja, da Parte b da Seção, retomam-se as 

tonalidades da Seção A inicial, com vistas ao fim do Movimento. Em relação à ambiguidade de 

modo maior/menor, volta a ocorrer a partir do c. 222, e é caracterizada também por uma frase 

nos Violinos e Violas a partir do c. 225, em Sol menor. 

 

 

Codetta – cc. 233-240 

 

O material temático de A, no compasso 233, é reinserido nos Oboés, 

Clarinetes e Fagotes. No c. 236, há uma fermata no acorde de Dó# meio diminuto em primeira 

inversão (função de dominante da dominante). Através do alcance da dominante e sua 

resolução, nos 4 últimos compassos, o Movimento se encerra. 
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IV Movimento - Allegro con spirito / Tranquillo / in tempo 

 

Tonalidade: Ré Maior. Compasso binário simples. Forma Sonata. 

 

Número de compassos: 429. 

 

Trata-se de um típico Allegro de sonata, possuidor de seções formais de 

grande duração. Há grande liberdade harmônica e motívica nas Transições e Desenvolvimentos, 

e pode haver possíveis ambiguidades na compreensão dos pontos de articulação formal. Tal 

qual no I Movimento, serão aqui descritas aqui as principais seções formais, com suas 

características estruturais. 

 

 

Exposição – cc. 1-148 

 

1º Grupo Temático – cc. 1-59 

 

Sua apresentação (cc. 1-16), aqui classificada como Parte a, inicia-se com 

uma frase nas Cordas (Frase 1), em uníssono e em dinâmica piano, sotto voce, cujas três notas 

iniciais relembram a bordadura descendente do início da Sinfonia. Tal uníssono transforma-se 

em textura acórdica a partir do c. 3, direcionando a harmonia para a função dominante, no c. 9. 

Ali inicia-se uma 2ª frase (Frase 2), com o acréscimo das madeiras: inicialmente com o 2º 

Fagote (c. 9), e depois com Flauta, Clarinete e 1º Fagote (c. 13). Toda a 2ª frase (cc. 9-16) é 

construída com base em um Pedal de Dominante: Lá maior (fig. 24). 

Em relação aos cc. 17 a 23, há uma liquidação melódica em torno do âmbito 

da dominante: tem início em Lá maior, transforma-se imediatamente em Dó maior com 7ª (c. 

17)47, em acorde sem aparente função estrutural, para depois culminar novamente no Lá maior 

dominante do c. 23.  

No c. 24 dá-se prosseguimento ao 1º Grupo Temático, alusivo à Frase 1, com 

grupo de frases semelhantes àquele exposto inicialmente, no âmbito da tônica Ré maior. Este 

                                                 
47 O acorde de Dó maior com 7ª, sem aparente função estrutural, é um jogo de ambiguidade polifônica; uma 

“escala diminuta” incluiria as duas notas. Dó♮ pode ser considerado quase como uma sensível da fundamental da 

tétrade diminuta. 
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pequeno trecho, por assemelhar-se ao início do Movimento, mas com significativo ganho de 

energia, é classificado como Parte a’. No c. 32, inicia-se uma importante marcação rítmica 

em Fagotes, Tímpanos, Violas, Violoncelos e Contrabaixos, acrescida de sforzati. A seção 

adensa-se ritmicamente no c. 38, com Cordas agudas em colcheias e demais instrumentos em 

definida marcação de semínimas.  

Ao atingir-se o c. 44, uma nova figuração, ainda no mesmo âmbito 

harmônico, pode ser classificada como Parte b deste Grupo Temático, e é alusiva à Frase 2: 

seu início está transposto uma quarta acima, com disposição rítmica variada em relação à 

original. 

 

 

Figura 24: duas Partes do 1º Grupo Temático, cc. 1-16 e 44-48. 

 

Transição – cc. 60-77 

 

Inicia-se no c. 60, por meio de corte abrupto dinâmico e de orquestração: solos 

de Madeiras passam ser predominantes. Direciona-se, inicialmente no c. 65, ao acorde de Dó 

maior com sétima, já apresentado anteriormente na finalização da Parte A do 1º Grupo 

Temático (cc. 18-20). Caminha para o estabelecimento da tonalidade do 2º Grupo Temático, 

Lá maior, a partir do c. 66.  
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2º Grupo Temático – cc. 78-148 

 

Tal qual o 1º Grupo, trata-se de seção de grande duração (71 compassos), com 

subdivisões. Inicia-se no c. 78, em Lá maior, com a melodia apresentando bordadura, tal qual 

o início do 1º Grupo Temático, só que, desta vez, ascendente (fig. 25).  

 

 

Figura 25: início do 2º Grupo Temático. 

 

Tal 1ª frase, de 8 compassos, executada pelos Violinos com Violas em 6as 

paralelas, é repetida nas Madeiras (Flautas, Clarinetes e Fagotes - c. 86 em diante), 

culminando em semi-cadência no c. 98. Todo este trecho é aqui denominado Parte a.  

Neste mesmo c. 98, há uma quebra de textura e um aparente início de 

Desenvolvimento, no âmbito do próprio 2º Grupo Temático, tal qual uma pequena Transição. 

Contrastes dinâmicos, texturas rítmicas, harmônicas e de orquestração enfatizam tal caráter, 

até o c. 113. 

No c. 114, classificado como Parte b, encontra-se presente mais uma 

afirmação da tonalidade – Lá maior – do 2º Grupo Temático por meio de uma nova figuração 

rítmico-melódica, desenvolvida em um diálogo entre dois grupos: Violinos, Trompas e 

Flautas, por um lado, e Trompetes e Tímpanos por outro. Considera-se este ponto o início da 

2ª Parte do 2º Grupo Temático. No c. 122, tal tema é variado, no âmbito do mesmo centro 

tonal (Lá maior), em dinâmica piano e pelos instrumentos de Madeira. Esta figuração culmina, 

no c. 130, em mais figurações de 3as ascendentes e descendentes nas Madeiras e, 

posteriormente, nas Cordas (c. 135). O 2º Grupo Temático claramente direciona-se para o 

final a partir daí, sobretudo com a apresentação de hemíolas cadenciais a partir do c. 138. No 

início do c. 142, por meio de Cadência Autêntica Perfeita, encerra-se o 2º Grupo Temático, 

acrescido de uma pequena Codetta, de 8 compassos (cc. 142-148). Neste ponto, inicia-se a 

Ponte para o Desenvolvimento, que ocorre a partir do c. 155. 

A fig. 26 descreverá um resumo simples da Exposição deste Movimento.  
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Figura 26: resumo Formal da Exposição do IV Movimento. 

 

 

Desenvolvimento – cc. 155-243 

 

Inicia-se no c. 155. Assim como procedeu no I Movimento, o compositor aqui 

retoma o material do início do 1º Grupo Temático, que consiste na frase em uníssono e em 

dinâmica piano, sotto voce, nas cordas. No c. 159, alcança-se a tonalidade de Ré menor, 

novamente evidenciando-se a dubiedade modal (maior/menor) como uma característica 

marcante da obra. No c. 165, atinge-se o centro tonal de Dó#, um dos mais importantes centros 

harmônicos desta seção. 

No c. 170 inicia-se uma figuração semelhante àquela encontrada no c. 155, 

contudo com perfil melódico significativamente diferenciado. Trata se de fragmento do tema 

inicial invertido a partir de Dó#, como demonstra a fig. 27. 

 

 

Figura 27: fragmento do tema original e fragmento invertido, do Desenvolvimento. 

 



60 

 

No âmbito de acordes de Dó#, algumas vezes maiores e outras menores, tal 

trecho direciona-se para uma importante cadência, a ser realizada no c. 184. Aí, retoma-se 

material estrutural da Parte B do 1º Grupo Temático, no âmbito da tonalidade de Dó# menor. 

Por intermédio de cromatismos após o alcance do acorde de Si menor, no c. 197, atinge-se a 

tonalidade de Fá# maior no c. 202, local onde se efetua uma outra cadência, em hemíolas, que 

muito nos lembra a liquidação do 2º Grupo Temático da Exposição (cc. 138-141). 

No c. 206 inicia-se uma 2ª subseção do Movimento, agora em Fá# maior. 

Neste trecho, cuja indicação de andamento é Tranquillo, a notável originalidade estrutural do 

compositor se apresenta por meio da mistura de diversos aspectos de toda a Sinfonia, aqui 

descritos: 

 

1) Prolação composta relembra o caráter de andamento ternário dos três 

Movimentos anteriores. Não podem ser compreendidas de forma 

autônoma em relação a este Movimento, em particular. 

 

2) A bordadura descendente inicial remonta ao início da própria Sinfonia.  

 

3)  O perfil melódico é análogo ao início do Movimento, porém transposto 

para Fá# (fig. 28). 

 

4) O tratamento da melodia executada em 6as paralelas (Clarinetes e Cordas) 

é característico do início do 2° Grupo Temático deste próprio Movimento. 

 

5) Há referências à outra seção da própria Sinfonia em que a palavra 

Tranquillo é empregada por Brahms, notadamente, no âmbito da Coda do 

I Movimento. Ali, as indicações in tempo, ma più tranquilo, e in tempo, 

sempre tranquilo, aparecem nos cc. 477 e 497, respectivamente.  
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Figura 28: analogias entre perfis melódicos. Observe as hastes para cima do 2º pentagrama (Flautas, cc. 206-

210). 

 

A partir do c. 213, no âmbito de Si bemol menor, retoma-se figuração da Frase 

2 do 1º Grupo Temático (cc. 9-16). No c. 234, há o alcance de Dó maior, acorde determinante 

nas principais transições e liquidações do Movimento. Deste ponto, procede-se uma sequência 

harmônica – Dó e Lá bemol (cc. 234-235), Sol e Mi bemol (cc. 236-237), Ré e Si bemol (cc. 

238-239) – até o alcance de Lá dominante no c. 240 e conclusão em Ré maior no c. 244. (fig. 

29). 

 

 

Figura 29: figuração melódica do final do Desenvolvimento do IV Movimento (redução nossa).  

 

 

Conjuntamente, a figuração melódica das Madeiras de todo o trecho a partir 

do c. 234 parece ser uma aumentação rítmica das 4 primeiras notas da Frase 2 do 1º Grupo 

Temático. Musicalmente instigante, tal trecho serviu de inspiração a Gustav Mahler (1860-
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1911) para a composição da Introdução ao I Movimento de sua Sinfonia nº 1, “Titã”, encerrada 

em 1888, como demonstra a fig. 30, em comparação com a fig. 29. 

 

 

 

Figura 30: introdução do I Movimento da Sinfonia Titã, de Gustav Mahler. Verificar figuração de Oboés e 

Fagotes, cc. 7-9. 
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No c. 240 em diante, atinge-se um breve pedal em Lá maior para a retomada 

da tonalidade inicial na Reexposição, no c. 244: Ré maior. 

 

 

A fig. 31 propõe um resumo da Análise Formal deste Desenvolvimento. 

 

Figura 31: resumo da Análise Formal do Desenvolvimento. 

 

 

Recapitulação – cc. 244-352 

 

1º Grupo Temático – cc. 244-280 

 

Inicia-se no c. 244 de forma análoga à Exposição, com a apresentação da 

Frase 1. No entanto, a subsequente Frase 2 (c. 252) aqui dá lugar à sua própria inversão, com 

base na nota Dó#, como demonstra a fig. 32. 
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Figura 32: Frase 2 original, na Exposição, e Frase invertida, nas Violas, Violoncelos e Contrabaixos, na 

Recapitulação. 

 

A partir do c. 260 há a liquidação destas primeiras Frases, assim como na 

Exposição. No c. 265, retoma-se o material da Frase 1. A Parte B, alusiva à Frase 2, aqui na 

Reexposição, não existe. A Transição para o 2º Grupo Temático foi também suprimida, 

substituída apenas por dois compassos em tercinas no âmbito da dominante, Lá maior (cc. 279-

280). 

 

2º Grupo Temático – cc. 281-354 

 

Tem início no c. 281 e é análogo à Exposição, agora na tonalidade de Ré 

maior. Desenvolve-se da mesma forma e possui as mesmas subdivisões internas da Exposição, 

como demonstra a tabela 2: 

 

 

Subseção Parte A Seção 

Modulatória 

Parte B Variação 

B 

Hemíolas Cad. 

Aut. 

Perfeita 

Codetta 

Compassos 

 

281-301 301-316 317-325 325-340 341-344 345 345-352 

 

 

Tabela 2. Subseções do 2º Grupo Temático na Reexposição. 

 

A maior diferença desta seção em relação está na Codetta, iniciada no c. 345, 

cujo percurso harmônico tem como objetivo a tonalidade de início da Coda, Ré menor. 
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Coda – cc. 353-429 

 

Inicia-se em Ré menor, no c. 353, com a figuração melódica nos Trombones 

e Fagotes, em 3as, logo respondidas pelas demais Madeiras (Flautas, Oboés e Clarinetes). 

Considera-se este ponto como início da Parte A da seção. 

Uma das peculiaridades do Desenvolvimento deste Movimento, já abordada 

acima, é o aproveitamento maior de material do 1º Grupo Temático, em detrimento do 2º Grupo. 

Na Coda, contudo, tudo se equilibra, e tais figurações do 2º Grupo Temático parecem tornar-se 

preponderantes. A própria frase musical inicial da Coda é uma variação rítmica e uma 

transposição do início do 2º Grupo Temático, como evidencia a fig. 33. 

 

 

 
Figura 33: início do 2º Grupo Temático, na Recapitulação, e início da Coda. 

 

À medida em que se desenvolve, a Coda proporciona-nos adensamentos 

dinâmicos e de orquestração, tal qual ocorre primeiramente no c. 363, ao se alcançar o acorde 

de Si bemol maior. A tal acorde acrescenta-se a 7ª (Lá bemol) no c. 371, enarmonizada, no c. 

373, como Sol#. Estabelece-se aí acorde de 6ª aumentada (c. 373), com função de preparação 

da dominante, a ser resolvida no c. 375. 

Neste compasso inicia-se a 2ª Parte da Coda, com o estabelecimento de um 

Pedal de Dominante (Lá) e retomada de material temático análoga a seção Tranquillo do 

Desenvolvimento (c. 206), ou seja, a retomada da métrica ternária dos Movimentos precedentes. 

A partir do c. 387 – seção aqui classificada pela presente análise por Parte B 

- atinge-se o acorde de Ré, aqui ainda com dubiedade modal maior/menor, mas com material 

do início do 1º Grupo Temático. Há aí um grande incremento dinâmico e de orquestração, 

direcionando a obra para o final. A partir do c. 397, Cordas graves e Trombones começam a 

fazer escalas descendentes, figuração conclusiva que pode ser explicada como uma derivação 

da Frase 2 do 1º Tema, como exemplifica a fig. 34. 
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Figura 34: linha superior: Frase 2, com escala de notas descendentes, destacada por colchetes. 

 Linha inferior: cc. 397 e 398, frase do 1º Trombone e Fagote. 

 

Como finalização da Sinfonia, uma última aparição triunfal da Frase 2 ocorre 

no c. 417, nas Trompas (1 e 2) e Trompetes, respondidas nos dois compassos seguintes (cc. 

419-420) por Trombones, demais Trompas e Madeiras. É a Seção Final da Coda. 

A fig. 35 traz um resumo formal dos principais aspectos da Coda aqui 

descritos.  

 

 
 

Figura 35: Análise Formal da Coda do IV Movimento. 
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2.2. Realização da Análise Motívica 

 

2.2.1. Breve contextualização do procedimento metodológico 

 

A Análise Motívica, tal como proposta por Rudolph Reti em seu livro The 

Thematic Process in Music (1978)48, é um procedimento metodológico que considera a 

estrutura temática como o mais essencial processo de composição musical tonal. 

 

 

Sobre as concepções temáticas, formação temática e construção, o atual 

processo criativo é centrado. Uma vez que tenhamos êxito em compreender 

música no seu mecanismo temático mais intrínseco, seu conteúdo estrutural 

e estético-dramático torna-se incomparavelmente mais transparente (RETI, 

1978, p. 3).49 

 

 

Seguindo-se seu ponto de vista, uma composição inicia-se com a 

apresentação de uma frase da qual podem ser extraídas pequenas células, os chamados Motivos. 

Cada um destes Motivos pode consistir, no aspecto das alturas, em um grupo de um ou mais 

intervalos, uma pequena escala, ou, ainda, de suas combinações; ou, no aspecto rítmico, de uma 

determinada figuração caraterística50. Tais Motivos são, no decorrer da peça, transformados, ou 

seja, combinados, fundidos, alterados, transpostos, invertidos e retrogradados. O fato de estas 

pequenas entidades recorrerem não só por um Movimento, mas inclusive por toda a obra 

musical, culmina na constatação da existência do que Reti denomina Padrão Temático, o qual 

fornecerá à obra sua unidade, derivada de um processo linear: 

 

[...] para Rudolph Reti a música é um processo composicional em evolução 

linear. Um compositor não parte de um esquema teórico, mas de um Motivo 

que passa por sua mente e que é capaz de expandir-se por transformações 

contínuas: transposições, inversões, reiterações, paráfrases, variantes (BENT, 

1987, p. 105).51 

 

                                                 
48 É importante frisar que tal processo também observado e valorizado em Schönberg. Não se tratam de 

perspectivas excludentes. 
49 Trad. nossa. Original: “For on thematic conceptions, on thematic forming and construction, the actual creative 

process in musical composition is centered. Once we succeed in comprehending music in its innermost thematic 

mechanism, the structural and esthetic-dramatic content of music becomes incomparably more transparent.” 
50 O viés de Reti em seu livro, no entanto, privilegia a análise de alturas em detrimento da análise de questões 

rítmicas, o que nos parece fundamental para a compreensão completa do desenrolar motívico de uma obra musical.  
51 Trad. nossa. Versão da edição: “(...) per Rudolph Réti la musica è un processo compositivo a evoluzione lineare. 

Un compositore non parte da uno schema teórico, ma da un motivo che gli passa per la mente e a cui consente di 

espandersi per transformazioni continue: transposizioni, inversioni, reiterazioni, parafrasi, varianti.”  
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Em relação à definição de Motivo, assim deve ser considerada toda figuração 

musical inicialmente apresentada e posteriormente recorrente na peça ou seção, tanto de 

maneira literal ou transformada. 

 

Chama-se de Motivo qualquer elemento musical, seja ele uma frase melódica 

ou fragmento, ou mesmo apenas uma figuração rítmica ou dinâmica que, por 

ser constantemente repetida e variada ao longo de uma obra ou seção, assume 

um papel similar, em um projeto composicional, ao de um Motivo nas Artes 

Plásticas (RETI, 1978, pp. 11-12).52 

 

 

Em relação ao conceito de Tema, contudo, o autor possui dois pontos de vista. 

Primeiramente, essa terminologia pode ser aplicada ao tradicional Período, ou a um completo 

grupo de Motivos que, por sua vez, adquire uma Função Motívica no decorrer da composição 

(RETI, 1978, p. 11). Por outro lado, quando o autor tenta compreender seções formais, de 

maneira próxima ao conceito de Schönberg, a concepção de Tema já pode abranger uma ideia 

mais ligada ao pensamento da Análise Formal53: 

 

Por meio da sucessão de determinados grupos ou “Períodos”, (...) uma 

“Seção” pode ser desenvolvida. (...) o compositor molda um grupo de 

maneira a destacar-se dos demais, melódica e ritmicamente, e, em todos os 

aspectos, tal qual uma expressão musical bem definida e particularmente 

característica. (...) Tal grupo irá assumir um papel de liderança e será 

denominado Tema (RETI, 1978, p. 110).54 

 

A partir do conceito de Tema, deriva-se o princípio de Retomada Temática, 

análogo à ideia de Recapitulação, apresentada pela abordagem Formal. Tal conceito, segundo 

Reti, rege o princípio de Forma Musical como Agrupamento (RETI, 1978, p. 111). 

A formação temática, apesar da autonomia de aspectos como harmonia, 

timbres, figuras rítmicas não características, articulações, dinâmicas (entre outros), deve estar 

conectada por meio de grande afinidade motívica, de forma a conceder à música um grande 

caráter de unidade. Caso contrário, a música poderá assemelhar-se a um pot-pourri. 

                                                 
52 Trad. nossa. Original:“We call motif any musical element, be it a melodic phrase or fragment or even only a 

rhythmical or dynamic feature which, by being constantly repeated and varied throughout a work or section, 

assumes a role in the compositional design somewhat similar to that of a motif in the fine arts.” 
53 Paralelo tanto ao ‘Tema’ quanto ao ‘Grupo Temático’ no âmbito da Análise Formal. 
54 Trad. nossa. Original: “Through a succession of several of such groups or ‘periods’, (...) a “section” can be 

developed. (...) the composer shapes one group in such a way that this one group shines out amid the others, 

melodically, rhythmically and in all respects, as a clearly defined and particularly characteristic musical 

utterance. (...) Such a group would thus assume a leading role and would be termed a Theme.” 
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Sobre o desenvolvimento da técnica de transformação motívica, Reti sustenta 

que a prática composicional do período Barroco, com seus procedimentos imitativos, lidava 

com o Motivo de maneira literal, mesmo que este fosse transposto, invertido ou retrogradado. 

O tratamento era mais ligado à variação do que puramente à Transformação Motívica, cujo 

apogeu, segundo o autor, deu-se com a obra de Beethoven: 

 

[Beethoven] parece ser o autor em cuja música a técnica temática, a partir do 

momento em que se tornou inquestionavelmente a base estrutural de todo 

esforço composicional de nossa época, nunca foi lidada de maneira mais 

intensa, concentrada e consciente [...], de forma que a maioria dos fenômenos 

[de transformação] podem ser descritos com exemplos de sua obra (RETI, 

1978, p. 67). 55 

 

Uma das vantagens, ainda, da utilização do procedimento metodológico da 

Análise Motívica, está no fato de sua aplicação não ser restrita apenas ao repertório tonal. Tal 

argumento sustenta-se na proposta de Reti de que aspectos harmônicos ou texturais não são 

elementos motrizes do desenvolvimento de uma obra, mas sim coadjuvantes a um pensamento 

de estabelecimento de um Motivo e da realização de suas transformações56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Trad. nossa. Original: “[Beethoven] seems to be the author that the thematic technique, though it unquestionably 

became the structural basis for our whole epoch’s compositional endeavor, never was handled in a more intense, 

concentrated and conscious manner (...), so most of the phenomena can best be described through quotations from 

his work. 
56 Em trabalhos pregressos deste presente autor em âmbito de Iniciação Científica e Mestrado, a aplicação deste 

procedimento propiciou muitos resultados elucidativos em obras tão díspares quanto Intègrales, de Edgard 

Varèse, o I Movimento da Sinfonia nº 3, de Gustav Mahler, e a Sonata para Piano op. 53, Waldstein, de 

Beethoven. 
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2.2.2. Análise Motívica 

 

I Movimento – Allegro non troppo 

 

Tonalidade: Ré maior. Compasso ternário simples. Forma Sonata. 

 

Número de compassos: 523. 

 

O mecanismo da técnica orquestral de Brahms é fortemente baseado na arte de 

extrair partículas de um tema, mudando seu andamento e seu ritmo, integrando-

as e ligando-as a outros temas (RETI, 1978, p. 68).57 

 

 

O verdadeiro dinamismo estrutural de uma composição, sua “Forma” no mais 

completo significado do termo, pode ser concebido apenas pela compreensão de 

um fluxo conjunto de grupos e proporções, tanto de seu formato exterior quanto 

de evolução temática conjunta (RETI, 1978, p. 114).58 

 

 

A análise do I Movimento seguirá o padrão estabelecido por Reti, na p. 78 

de seu livro The Thematic Process in Music (1978). Ali, o autor utiliza o início da Sinfonia nº 

2 como um exemplo de como transformações motívicas podem não só definir Temas, mas 

também são capazes de fornecer unidade a uma composição, sendo introduzidas e 

transformadas em partes internas, acompanhamentos, diálogos camerísticos e temas 

secundários, entre outros59. 

 

 

Exposição – cc. 1-181 

 

A Exposição constitui-se de dois Grupos Temáticos (Temas) principais e um 

Tema intermediário, cuja função parece ser a de retomar figurações do 1º Grupo Temático e, 

paralelamente, introduzir novos aspectos musicais a serem mais completamente trabalhados a 

                                                 
57 Trad. nossa. Original: “The mechanism of Brahms’s orchestral technique is largely based on this art of cutting 

out particles from the theme, changing their tempo and rhythm and integrating them in, and linking them to, other 

themes.”  
58 Trad. nossa. Original: “And the true structural dynamism of a composition, its ‘form’ in the fullest meaning of 

this term, can be conceived only by comprehending as a concerted stream both the groups and proportions of its 

outer shaping and the thematic evolution beneath.” 
59 Esta Sinfonia é um dos exemplos que Reti usa para expor o que entende por transformação de ritmo, andamento 

ou acentuação: subseção do capítulo 4, “Várias categorias de transformação”, ibid., p. 78. 
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posteriori. Cada uma destas subseções será abordada aqui, separadamente, com suas principais 

características motívicas. 

 

 

1º Grupo Temático – cc. 1-43 

 

O perfil melódico da Sinfonia inicia-se da forma descrita na fig. 36. Segundo 

Reti (p. 78), podem ser identificados dois Motivos principais e mais duas pequenas 

transformações. 

 

Figura 36: perfil melódico inicial com identificação dos Motivos (RETI, 1978, p. 78). 

 

Notem-se duas questões, ainda sob a interpretação de Reti: 

 

1) No c. 4, há a inversão de I, transposto uma segunda menor acima. Uma 

bordadura descendente transforma-se em bordadura ascendente. 

 

2) IIa parece ser um motivo derivado de II. Há uma inversão na ocorrência 

dos intervalos: o salto ascendente de 3ª Fá#-Lá e o intervalo de 8ª 

descendente Lá-Lá transformam-se em 8ª descendente (o mesmo salto 

Lá-Lá) e salto de quarta ascendente, Lá-Ré (fig. 37). A presente análise 

não considera, contudo, tal interpretação como a mais plausível para este 

trecho. 

 

 

Figura 37: Motivos II e IIa, segundo Réti (1978, p. 78). 
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Segundo a nossa interpretação, considera-se o Motivo IIa parte integrante do 

Motivo II, uma vez que o intervalo de 4ª ascendente será determinante para a compreensão de 

muitas transformações que ocorrerão a posteriori nesta Sinfonia (fig. 38). 

 

 

Figura 38: identificação dos Motivos por este trabalho.  

 

 

Além dos dois Motivos já descritos no exemplo anterior, a fig. 39 evidenciará 

o prosseguimento deste primeiro perfil com a reiteração de certas características dos últimos 4 

compassos do grupo precedente: graus conjuntos e salto de terça ascendentes, salto de 5ª 

descendente análogo à 8ª justa descendente, e salto de 4ª ascendente. 

 

 

Figura 39: 2ª Parte (B) da 1ª metade do Período inicial. 

 

Os grupos conjuntamente descritos nas figs. 37 e 38 formarão a primeira 

metade do Período inicial (cc. 1-23). Na construção deste Tema, parece haver um típico 

entrelaçamento melódico, característico de Brahms (RETI, 1978, p. 78), ou seja: a finalização 

de uma frase ocorre já após o início de sua resposta (fig. 40). Neste trecho, o primeiro segmento 

de frase compõe-se de 5 compassos, cujas duas principais características são a bordadura de 

Violoncelos e Contrabaixos seguida pelo solo de Trompas (cc. 1-5). O segundo segmento de 

frase, por sua vez, inicia-se no próprio c. 5, com mais uma bordadura de Violoncelos e 

Contrabaixos seguida por solo de instrumentos de madeira (cc. 5-9). Desta forma, em uma 

seção de 9 compassos, tanto a parte A quando a parte B destas primeiras figurações, no âmbito 

de sua duração, são simétricas e possuem 5 compassos cada.  
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Figura 40: 1ª metade do Período inicial (RETI, 1978, p. 79, redução do autor). 

 

 

Consideram-se, portanto, os segmentos A e B como a primeira parte do 

Período – Antecedente. A frase Consequente se segue: inicialmente, uma variação de A, Aa 

(cc. 9-13), e uma finalização, nos cc. 14 a 23, nas Madeiras, como demonstra a fig. 41. 

 

 

 

Figura 41: 2ª metade do Período inicial (Aa + Bb), cc. 9-23, redução nossa. 
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Desta forma, verifica-se a seguinte organização motívica neste Período:  

 

A B / Aa Bb, sendo que: 

 

1) A e B formam a frase Antecedente e Aa e Bb a Consequente.  

 

2) A, B e Aa possuem 5 compassos cada. 

 

3) Bb é estendido e dura 11 compassos. 

 

4) Há elisão polifônica entre as frases. 

 

 

No transcurso desta 2ª metade de Período, contudo, há o surgimento de nova 

figuração melódica a partir da anacruse para o c. 18. Neste ponto, há a aparição do que parece 

ser um Grupo de Conclusão (RETI, 1978, p. 79) das ideias apresentadas anteriormente. 

Iniciado pelos Violinos e Violas, objetiva-se à tônica, Ré. Esta é alcançada por meio de rulo 

pianissimo nos Tímpanos (c. 32). Tal grupo complementa-se com pequenos corais 

homofônicos de Trombones e Tuba (cc. 33-35, 37-39, 41-43), e figuração de bordaduras 

descendentes alusivas ao Motivo I nas Madeiras (cc. 35, 39, 42-43). A fig. 42 descreve a 2ª 

Parte deste Grupo de Conclusão, a partir do alcance da figuração de rulo da nota Ré, nos 

Tímpanos. 

 

 

Figura 42: 2ª Parte do Grupo de Conclusão, cc. 32-43, redução nossa. 
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Desta forma, diante da apresentação completa do Período e de seu Grupo de 

Conclusão, e da significativa inter-relação entre tais figurações, classifica-se todo o material 

aqui apresentado como 1º Grupo Temático (fig. 43). 

 

 

Figura 43: 1º Grupo Temático completo, redução para duas pautas de Otto Singer (1926). 
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Tema Intermediário – cc. 44-81 

 

A partir do c. 44, nova figuração musical surge nos Violinos, e poderia se 

pensar na ocorrência, neste ponto, de uma nova articulação motívica capaz de ser classificada 

como início de um 2º Tema. No entanto, por meio da percepção do campo harmônico desta 

frase (em torno de Ré maior) e observando-se o Movimento como um todo, tal possibilidade 

parece improvável. Mais adequado parece considerar-se tal figuração como um novo grupo 

motívico ambivalente: deriva-se do 1ª Grupo Temático e prepara novos temas que surgirão a 

posteriori. Para tal, será classificada como Tema Intermediário (RETI, 1978, p. 80). 

De acordo com Reti, tal Tema Intermediário inicia-se a partir de duas frases 

bem definidas, descritas na fig. 44. 

 

 

Figura 44: Tema Intermediário, cc. 44-51 (RETI, 1978, p. 80). 

 

Selecionando-se algumas notas da segunda frase deste Tema (fig. 45), pode-

se observar significativa correlação com o início do 1º Grupo Temático. 
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Figura 45: semelhanças entre a segunda frase do Tema Intermediário e o início do 1° Grupo Temático. O 

fragmento a (Motivo I) está transposto, o fragmento b (segmento do Motivo II) utiliza as mesmas notas em sua 

figuração mas inverte o intervalo de 8ª, e o fragmento c (Motivo I invertido e transposto) possui semelhança de 

perfil melódico – RÉTI, 1978, p. 80, exemplo 118). 

 

 

Curiosamente, podem ser estabelecidas ligações também deste Tema 

Intermediário com trechos do 2º Grupo Temático deste I Movimento, a ser atingido inicialmente 

no c. 82, desenvolvido e posteriormente reexposto. A fig. 46 demonstra isso, estabelecendo a 

comparação do início deste Tema intermediário com uma das figurações características do 2º 

Grupo Temático. 

 

 

Figura 46: analogias entre a primeira parte do Tema Intermediário e parte do 2º Grupo Temático (aqui na 

Recapitulação. Tal fragmento foi escolhido por estar no mesmo campo harmônico do Tema Intermediário). 
 

Desta forma, enfatiza-se o caráter transitório deste Tema, não uma simples 

transformação motívica do anterior, mas sim a reapresentação de reminiscências do 1º Grupo 
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Temático aliadas ao prenúncio de novo material. Segundo Reti: “Se destacarmos certas notas, 

o 1º Tema vem à tona; se escolhermos outras, o 2º Tema aparece” (RETI, 1978, p. 81)60. 

No c. 59, repete-se nos 1os Violinos e Violas o Motivo I inicial (bordadura 

inferior, fig. 47). No c. 66, tal bordadura, anteriormente realizada em semínimas, transforma-

se, por diminuição rítmica, em figuração de colcheias nos Oboés (fig. 48). 

 

 

Figura 47: Motivo I nos 1os Violinos.  

 

 
 

Figura 48: Motivo I diminuído ritmicamente e transposto no Oboé 1. 
 

 

2º Grupo Temático – cc. 82-178 

 

Inicia-se no c. 82, nos Violoncelos, acompanhado por Violas, em intervalos 

de 3as paralelas (fig. 49).  

 

 

Figura 49: início do 2º Grupo Temático, Violas e Violoncelos em 3as paralelas. 
 

 

                                                 
60 Trad. nossa. Original: “If we single out certain notes, the first theme comes to the fore; if we single out others, 

the second theme appears.” 
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Trata-se de Transformação Motívica, inspirada nos dois Motivos principais 

do 1º Grupo Temático, combinados entre si. O Motivo I, que anteriormente era uma bordadura 

inferior, recebe aqui duas principais transformações: 

 

1) Transpõe-se para um intervalo de 2ª menor abaixo. 

 

2) A figuração original de bordadura cromática transforma-se em um salto 

de 3ª descendente e retorno por grau conjunto. O perfil melódico segue-

se o mesmo. 

 

3) Há transformação rítmica. Estabelece-se um novo motivo rítmico: duas 

colcheias em anacruse para uma mínima, que vem a se tornar também 

uma das importantes características temáticas do movimento. 

 

A fig. 50 demonstra a transformação do Motivo I, cuja nova configuração 

será denominada Motivo I’. 

 

 

Figura 50: transformação do Motivo I. 
 

Já o Motivo II, cuja característica inicial consistia-se em salto de 3º 

ascendente Fá#-Lá, é aqui ampliado por meio de sua inversão para um salto de 6ª ascendente 

Lá-Fá#, preenchido com uma passagem pela nota Dó# (fig. 51). Sua transformação receberá, 

portanto, o nome de Motivo II’. 

 

 

Figura 51: transformação do Motivo II. 
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Paralelamente a estas transformações motívicas, que ocorrem nas partes de 

destaque (Violas e Violoncelos), as figurações de acompanhamento seguem reiterando o 

Motivo II tal qual é apresentado no 1º Grupo Temático, com pequenas transposições, inversões 

e variações rítmicas, assim  como pode ser demonstrado pela fig. 52 (RETI, 1978, p. 81): 

 

 
Figura 52: Motivo II nos Violinos a partir do c. 82. Acompanhamento reiterando elementos intervalares do 1º 

Grupo Temático. 
 

 

Com ecos da segunda frase da primeira metade do período inicial (ver acima), 

a frase que se segue no c. 84 é formada por um segmento de escala descendente, cuja amplitude 

é a de um intervalo de 4ª entre os primeiros tempos de cada compasso. Trata-se de uma inversão 

de direção do que fora anteriormente apresentado, como demonstra a fig. 53. 

 

 

Figura 53: cc. 84-85, direção invertida e transposta em relação aos cc. 6-7. 
 

 

No c. 90, nos Violoncelos, torna-se presente novamente o Motivo I, agora 

transposto para as notas Lá-Sol#-Lá (fig. 54).  

 

 

Figura 54: reminiscências do Motivo I transformadas nos Violoncelos. 
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No c. 102 há uma repetição da frase apresentada no início do 2º Tema, com 

variação de orquestração: Flautas, Oboés e Fagotes em três oitavas (fig. 55).  

 

 

Figura 55: repetição do início do 2º Tema, nas Flautas, cc. 102-105. 
 

 

No c. 114, ao atingir-se o acorde de Fá Maior, ♮III grau mediante de Ré maior 

e ♮VI da tonalidade de destino – Lá Maior, há uma pequena transformação do Motivo II. 

Inicialmente apresentado como um  intervalo de 3ª Menor ascendente, Fá#-Lá, transforma-se 

figuração ascendente com amplitude de 3º Maior Fá♮-Lá, preenchida por grau conjunto. É 

desenvolvida nas Violas e Fagotes, como demonstra a fig. 56. 

 

 

Figura 56: analogias entre o Motivo II original, Fá♯-Lá, e sua transformação Fá♮-Lá, com preenchimento por 

grau conjunto. 
 

No c. 118 aparece, mais uma vez, uma alusão ao Motivo II, nas cordas. O 

então intervalo de 8ª descendente transforma-se aqui em 8ª ascendente, como demonstra a fig. 

57. Há um tipo de retrogradação do Motivo: a 3ª ascendente e 8ª descendente transformam-se 

em duas 8as ascendentes e uma 3ª composta descendente.  
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Figura 57: Motivo II retrogradado, cc. 118-119. Observe-se a permanência do perfil das figurações: ascendente-

descendente. 

 

Há neste ponto também a predominância de uma métrica binária, dentro do 

âmbito do compasso ternário. Inicia-se neste ponto uma considerável polimetria, que perdurará 

até o c. 156, e que é uma das características deste 2º Grupo Temático: exposição de trecho de 

significativa instabilidade com vistas à resolução na tonalidade de destino: Lá maior.    

No c. 127, varia-se ritmicamente o Motivo I, nos 1os e 2os Violinos e Violas, 

como demonstra a fig. 58, com significativa energia. A articulação propõe uma execução quase 

que percussiva do trecho.  

 

 

Figura 58: cc. 127-128, 1os Violinos, variações rítmicas do Motivo I. Intervalos de terça entre as colcheias (Lá-

Dó#, Ré-Fá#, Sol#-Si) 

 

Curiosamente, se pensarmos isoladamente nas colcheias do último trecho, 

verificaremos o característico intervalo de 3ª, típico do Motivo II. 

No c. 136 inicia-se perfil melódico em polimetria nos Fagotes, Violoncelos e 

Contrabaixos – a partir daí o tempo forte do compasso ternário passa a ser o 2º -, com respostas 

nos 1os e 2os Violinos. Tal perfil deriva-se da exposição inicial do Motivo II, nos cc. 2-4, como 

demonstra a fig. 59. 

 

 

 

 

Figura 59: correspondências entre a frase inicial do Movimento e frase de polimetria dos Fagotes, Violoncelos e 

Contrabaixos.  
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No c. 156 repete-se o início do 2º Tema nas Violas, agora no âmbito da 

tonalidade de Lá Maior. Até o c. 182 não se percebem mais quaisquer articulações ou retomadas 

motívicas significativas. 

 

 

Desenvolvimento – cc. 182-301 

 

Segundo Reti, não se pode dizer que ocorra, nesta seção de Desenvolvimento, 

cujo tamanho possui 120 compassos (182 a 301), qualquer novo e significativo tipo de 

transformação motívica. Há, sim, uma série de alusões aos 1º e 2º Temas, bem como utilizações 

esparsas dos Motivos I e II das mais variadas formas, tais como: transposições, câmbios modais, 

alterações rítmicas, alternância de registros e orquestrações, entre outros aspectos. Serão 

descritos aqui pontos-chave de tais ocorrências. 

 

Subseção A, cc. 182-190 

 

Violoncelos e Contrabaixos executam a mesma bordadura inferior inicial 

(Motivo I), precedendo um solo de Trompa, imediatamente seguido por outro solo de Oboé. 

Enquanto isso, arpejos ascendentes de Violinos, Violas, Fagote e Clarinete (fig. 60) apresentam-

se como parte de acompanhamento. 
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Figura 60: redução nossa do início do Desenvolvimento, cc. 182-190. 

 

Os 5 primeiros compassos descritos acima possuem a mesma característica 

do 1º segmento de frase inicial deste Movimento, agora na tonalidade de Fá maior, enquanto 

que um novo acompanhamento em arpejos é demonstrado na pauta intermediária (Violoncelos, 

1os Violinos, Violas, Fagote e Clarinete). Tal arpejo, pela sua característica, deriva-se do Motivo 

II’ do 2º Tema, como demonstra a fig. 61. Há também alteração da tonalidade e do modo 

utilizado: anteriormente, tal Motivo foi expresso na tonalidade de Fá♯ Menor, e aqui reaparece 

em Fá Maior. 

 

 

 

Figura 61: Motivo II’ em dois momentos distintos do Movimento. 

 

O solo de Oboé, desenvolvido a partir do c. 187, e acompanhado em 6as 

paralelas pelos 2os Violinos deriva-se da inversão do Motivo I, fenômeno já presente no próprio 

c. 4 do Movimento (fig. 62). 
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Figura 62: Oboé I, cc. 187-190. 

 

 

Subseção B, cc. 204-223 

 

Tematicamente, a figuração melódica desenvolvida nos 1os Violinos no início 

desta seção equivale quase que à totalidade da Parte B do Período inicial (ver acima), transposta 

e com alteração de modo (Ré Maior→Dó Menor). Trata-se de uma seção em caráter imitativo, 

a 4 vozes, com 4 importantes figurações concomitantes: linha melódica dos Violinos, cc. 204-

206, colcheias das Violas, cc. 204-207, figuração de arpejos de acordes dos 2os Violinos 

acrescida de saltos e hemíolas nos sopros (cc. 205-208) e os saltos de Violoncelos e 

Contrabaixos.  

Possivelmente, algumas destas vozes da Imitação possam ter tido origem 

nesta mesma Parte B. O intervalo de 5ª justa descendente, característico do 3º compasso desta 

figuração, é a característica principal. Observe-se, na fig. 63, a Parte B original e suas variações. 

A partir destas pequenas transformações de apenas uma frase, Brahms compõe duas vozes de 

sua seção de Desenvolvimento com caráter imitativo, e as dispõe concomitantemente (ver c. 

204, Violinos x Violoncelos + Contrabaixos). 

 

 

Figura 63: parte B do 1º Tema e correlações no Desenvolvimento. 
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Subseção C, cc. 224-245 

 

Nesta nova Subseção, entradas sucessivas de Trombones executando 

figurações análogas ao Motivo I, transpostas e em situação harmônica modulatória, são 

acompanhadas por arpejos ascendentes e descendentes nas cordas, semelhantes àqueles arpejos 

descritos anteriormente nos cc. 184-196 (ver pág. anterior). 

A partir do c. 236, retoma-se nos 1os Violinos (fig. 64) o Motivo I em 

diminuição rítmica (colcheias), tal qual apresentado previamente nos Oboés no c. 66. No 

entanto, apresenta-se aqui, além de variada orquestração, distinta articulação (legato) e 

diferente região harmônica. 

 

 

Figura 64: 1os Violinos, cc. 236-237. 

 

 

Subseção D, cc. 246-301 

 

No início deste trecho, os Motivos I e II passam a ser executados 

concomitantemente. O Motivo I desenvolve-se nas cordas, em colcheias legato e dinâmica 

fortíssimo, e o Motivo II nos sopros, na mesma dinâmica. No c. 250, retoma-se material do 

Tema Intermediário nas Flautas, Clarinetes e Fagotes. 

A partir do c. 254, o Oboé desenvolve um solo (fig. 54), cuja principal 

característica de perfil melódico é a ocorrência de diversas bordaduras inferiores. Pode-se dizer 

que há neste ponto duas claras referências: 

 

1) Motivo I inicial, dos Violoncelos e Contrabaixos, c. 1. 

 

2) Solo do início do Desenvolvimento, cc. 187-190. 
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A fig. 65 propicia-nos uma melhor comparação entre estas duas frases de 

Oboé presentes no Desenvolvimento: 

 

 

Figura 65:  Oboé solo. 1ª linha, cc. 187-190. 2ª linha, cc. 254-257.  

Figurações análogas ao Motivo I agora estão invertidas, mas o perfil melódico da frase continua descendente. 

 

 

 

Retomada Temática61 - cc. 302-446 

 

1º Grupo Temático – cc. 302-349 

 

A partir do c. 302 inicia-se a Retomada Temática (Recapitulação) do 

Movimento, ou seja: os temas iniciais são apresentados de forma semelhante à Exposição. No 

entanto, não se pode dizer que há, já neste ponto, diferença abrupta de textura em relação ao 

apresentado anteriormente, de maneira que, aqui, certas características da seção anterior de 

Desenvolvimento persistem e reaparecem, sobretudo em figurações de acompanhamento.  

O Tema Intermediário – surgido inicialmente entre 1º e 2º Temas – é também 

aqui reapresentado, como acompanhamento, nas Violas (cc. 302 em diante). Os Violinos (c. 

302, 304, etc.) seguem executando arpejos descendentes.  

Desta forma, apesar de verificar-se, no c. 302, uma clara Retomada Temática, 

certas características de um Desenvolvimento, tal como a sobreposição de temas e outras, 

parecem perdurar. A fig. 66 demonstra não só a preponderância da Retomada Temática nos 

Oboés, mas também a concomitância da apresentação de reminiscências temáticas de outras 

seções.  

 

                                                 
61 Conceito de RETI, 1978, p. 110; termo equivalente à Recapitulação na abordagem Formal. 
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Figura 66: concomitância entre figuração inicial do 1º Grupo Temático, Tema Intermediário e acompanhamento 

em arpejos descendentes. Redução nossa. 

 

 

Há certas diferenças entre a Exposição Temática e a Retomada, sobretudo no 

âmbito dos acompanhamentos, que agora valorizam variadas transformações motívicas 

ocorridas no Desenvolvimento da obra. Por outro lado, tais alterações, na Retomada Temática, 

parecem dar ar de frescor à partitura, instigando o ouvinte para novos caminhos.  

Um exemplo disso é a concomitância da figuração das Flautas e Oboés a partir 

do c. 320 – derivada dos Violinos do c. 1862 -, a um novo fragmento em colcheias nos 1os 

Violinos (fig. 67). Tal figuração pode equivaler à transformação de trecho da antiga Parte Bb 

do Período principal, presente nos cc. 14-15 e 315-316, como demonstra a fig. 68. Há aqui não 

só uma inversão e transposição motívica, mas também uma diminuição rítmica, ou seja: as 

semínimas transformam-se em colcheias. 

 

 

Figura 67: Flauta e 1os Violinos, cc. 320-323. 

 

                                                 
62 Anteriormente chamada de “Grupo de Conclusão do 1º Tema”. 
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Figura 68: fragmento do 1º Tema e Transformação Motívica no âmbito de acompanhamento. 

 

A partir do c. 324, retomam-se os acompanhamentos de arpejos descendentes, 

característicos do Desenvolvimento, que perduram até o c. 345. Rulos de Tímpanos nos cc. 342, 

344 e 346, aliados a corais de Trombones nos cc. 347-349 são alusivos ao final do 1º Tema da 

Exposição (cc. 32-43). 

 

 

2º Grupo Temático – cc. 350-446 

 

A partir do c. 350 desenvolve-se a Retomada Motívica do 2º Grupo Temático, 

nos Violoncelos e Violas. No entanto, o acompanhamento (1os e 2os Violinos, Flautas e 

Clarinetes) que, na Exposição, era composto por diversos Motivos II sobrepostos (ver pág. 80), 

transforma-se em figuração de arpejos (ver c. 183 em diante), o que foi uma característica 

específica do Desenvolvimento. Consolida-se, portanto, o fato de que a Retomada Temática 

deste Movimento não se resume a uma simples reapresentação e utiliza diversas figurações 

musicais da própria seção de Desenvolvimento. 

Apesar desta importante consideração, contudo, o 2º Grupo Temático 

desenvolve-se de forma muito semelhante à apresentada anteriormente, culminando na 

apresentação de material musical distinto, a partir do c. 455. 

 

 

Coda – cc. 455-523 

 

A partir do c. 447, há o reaparecimento do Motivo I nos sopros, 

complementada com o rulo nos Tímpanos característico do final do 1º Grupo Temático. 

Entretanto, uma nova articulação parece surgir em um novo solo de Trompa, desenvolvido a 

partir do c. 455 (fig. 69): 

 



90 

 

 

Figura 69: solo de Trompa do final do Movimento. 

 

Tal figuração pode ser considerada uma variação melódica baseada em 

inversões do Motivo I e do salto de 3ª ascendente do Motivo II. Encerra-se no c. 477. 

Ritmicamente, há uma possibilidade de compreensão do trecho como uma a retomada da 

polimetria do fim da Exposição, com a adoção de compasso metricamente deslocado: todos os 

1os tempos vêm ligados do compasso anterior e não podem ser acentuados como tempos fortes. 

A partir daí, Motivos I e II se intercalam em destaque (Violoncelos e 

Contrabaixos/ 1os Violinos). A partir do c. 497, Oboés e Clarinetes retomam material do Tema 

Intermediário (c .66), baseado no Motivo I. 

Vale ressaltar a permeabilidade do Motivo I por todo o Movimento, que pode 

ser evidenciada até nos delicados pizzicatti em contratempo dos Violinos (somados com a 

Flauta) dos cc. 514-517, como demonstra a fig. 70. 

 

 

Figura 70: Pizzicatti dos 1os Violinos em contratempo, cc. 514-517. 
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II Movimento - Adagio non troppo - L’istesso tempo ma grazioso 

 

Tonalidade: Si maior. Compasso quaternário simples. Forma Sonata. 

 

Número de compassos: 104. 

 

 

Exposição – cc. 1-44 

 

1º Grupo Temático – cc. 1-32 

 

Este Movimento, considerado a partir da visão formal, é uma Forma Sonata. 

Inicia-se com uma frase musical de grande duração, de cujo início podem ser extraídos dois 

Motivos principais. O primeiro, uma escala descendente, de Fá♯ a Si, que transita por grau 

conjunto pelas notas Mi, Ré♯, Dó♯, Si♯ e, finalmente, Si♮ no compasso seguinte. O segundo, 

colcheia pontuada e semicolcheia para um salto de 4ª ascendente Si-Mi e repetição da última 

nota, em semínima. A fig. 71 demonstra o início da frase principal do Movimento e a 

identificação dos dois Motivos. 

 

 

 

Figura 71: apresentação dos Motivos principais do Movimento. 
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Do Motivo I, ressaltam-se duas características principais: 

 

1) Movimentação descendente por grau conjunto, com passagem pela 

amplitude intervalar de trítono (Fá♯-Si♯) e resolução na Tônica Si♮. 

Considera-se o primeiro segmento escalar descendente (amplitude de 

trítono) como Motivo Ia e o segundo como Motivo Ib (fig. 70, segundo 

pentagrama). 

 

2) Amplitude do intervalo de 3ª menor Ré♯-Si♯ realçado pela figura rítmica 

pontuada, o que faz deste intervalo também uma importante característica 

motívica do Movimento. Tal 3ª, agora alcançada por salto descendente, 

volta a aparecer já no c. 2, a partir da segunda nota (Dó♯-Lá♯). 

 

 

Em relação ao Motivo II, trata-se de salto de quarta ritmicamente pontuado 

(colcheia pontuada – semicolcheia), figuração que permeará o Movimento de forma 

considerável. 

Paralelamente à exposição da frase principal nos Violoncelos, há uma 

apresentação de frase contrapontística nos Fagotes, o que será também uma das importantes 

características musicais do Movimento (fig. 71). Tal figuração possui as seguintes 

características: 

 

1) Movimentação ascendente por grau conjunto; 

 

2) Amplitude ora de trítono (Motivo Ia invertido), ora de 5ª justa (Motivo Ib 

invertido). 

 

3) Figuração rítmica pontuada. Intervalo de 3ª entre tais figurações.  

 

 

A fig. 72 exemplificará tais questões. 
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Figura 72: início da frase de Fagotes do II Movimento, com as correspondências aos Motivos principais 

identificados na frase de Violoncelo. 

 

 

A partir destas considerações, conclui-se que a frase contrapontística dos 

Fagotes é uma figuração melódica advinda de Transformação Motívica (inversão) da frase dos 

Violoncelos. Pode-se argumentar também que a principal força temática do Movimento esteja 

nos Fagotes, e que os Violoncelos fariam apenas uma frase de acompanhamento. No entanto, 

por meio da observação da orquestração desenvolvida por Brahms, nota-se uma preponderância 

sonora maior da frase dos Violoncelos: como estão tocando na região mais aguda e em volume 

maior que os Fagotes, são mais audíveis. 

Vale ressaltar também a equivalência entre o movimento escalar descendente 

(Fá#-Si) e um pequeno trecho da “Canção de Ninar” apresentada no primeiro Movimento, nos 

Violoncelos, nos cc. 84-85, nas mesmas alturas. 

A frase principal do Movimento, por meio de diversas transformações dos 

Motivos I e II, prossegue nos Violoncelos até o c. 12. Na anacruse para o c. 13 há uma repetição 

desta mesma frase inicial nos Violinos e Flauta, com Violoncelos reexecutando a frase 

contrapontística inicial dos Fagotes (fig. 73). 

 

 

 

Figura 73: reapresentação da frase inicial e frase contrapontística, Violinos e Violoncelos, cc. 13-14. 
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No c. 17, uma nova figuração melódica é proposta pela Trompa (fig. 74). 

Deriva do Motivo II (4ª ascendente), acrescida à utilização do intervalo de 3ª (Mi-Dó♯), já 

descrito como de significativa relevância para a compreensão temática do Movimento (ver p. 

87). No entanto, não se considera tal momento como considerável ponto de articulação 

temática, mas sim apenas um emprego de simples variação de materiais apresentados 

anteriormente. 

 

 

Figura 74: solo de Trompa, cc. 17-19. 

 

No c. 28, entradas sucessivas de figurações melódicas acontecem nas Cordas 

(fig. 75). Tais melodias são análogas ao fragmento de frase do c. 3, inicialmente apresentado 

nos Violoncelos. 

 

Figura 75: entradas sucessivas nas Cordas, a partir da anacruse para o c. 28. 

 

 

 

 

 



95 

 

2º Grupo Temático – cc. 33-44 

 

A partir do c. 33 passa a ocorrer significativa mudança de textura 

composicional no Movimento. Uma série de Transformações Motívicas ocorrem em paralelo 

ao câmbio de centro harmônico, o que faz com que classifiquemos tal ponto como o início do 

2º Grupo Temático. Derivada dos Motivos I e II, a nova frase, inicialmente executada por 

Flautas e Oboés, tem como principal característica a apresentação de saltos sucessivos 

complementados por uma escala descendente (fig. 76). 

 

 

Figura 76: 1ª Flauta, cc. 33-34. Note-se que a alusão aos Motivos I e II, nesta transformação, é invertida em 

relação à inicial. 

 

 

Há neste ponto também a ocorrência de síncopas, o que nos remete às variadas 

polimetrias do I Movimento, sobretudo aos variados deslocamentos de tempo forte para o 3º 

tempo. 

A partir da anacruse para o primeiro compasso deste 2º Tema, consideram-se 

aqui a série de saltos ascendentes (de 3ª, Lá♯-Dó♯, de 4ª, Dó♯-Fá♯, e de 6ª, Si-Sol♯) como uma 

livre transformação do também anacrústico Motivo II, cuja característica principal era o salto 

ascendente Si-Mi. Dá-se a esta nova figuração, portanto, o nome de Motivo II’. 

Em relação à escala descendente que se segue a partir da nota Sol♯, acredita-

se que é uma alusão direta ao Motivo I: uma escala descendente também, em amplitude de 

intervalo de 5ª. Recebe aqui a classificação de Motivo I’, uma vez que compreende a tessitura 

de um intervalo de 7ª descendente (Sol♯-Lá♯). 
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Combinação Temática63 – cc. 45-67 

 

A partir do c. 45, se pensássemos apenas no âmbito do presente Movimento, 

poderíamos considerar tal ponto como uma articulação temática. No entanto, percebe-se neste 

ponto uma retomada de material motívico, especificamente da Flauta e Clarinete, nos cc. 6-7 

do I Movimento, em figuração inicialmente denominada “Parte B do 1º Grupo Temático”. 

Como será uma figuração motívica muito utilizada de agora em diante, e como no âmbito deste 

Movimento parece derivar-se do Motivo I, será aqui classificada como Motivo I’’ (fig. 77).  

 

 

Figura 77: reminiscências do I Movimento (cc. 6-7) iniciadas no c. 45, ou Transformação Motívica. 

 

 

Uma outra forma de compreender a aparição desta figuração, caso esta análise 

se restrinja apenas ao âmbito deste Movimento, é considerar-se esse novo Motivo como 

transformação – inversão – do Motivo I, de intervalo de 5ª descendente alcançado por grau 

conjunto, em intervalo de 4ª ascendente, também alcançado de forma escalar.  

Com início no c. 49, uma nova figuração passa a combinar o novo Motivo I” 

ao peculiar ao Motivo I deste Movimento (fig. 78).  

 

 

 

 

Figura 78: c. 49 (início), Violas e Violoncelos. Combinação dos Motivos I e I”. 

 

                                                 
63 Análoga ao Desenvolvimento, na Análise Formal. No entanto, o viés analítico anteriormente apresentado 

considera o c. 49 como início do Desenvolvimento, uma vez que há naquele ponto uma cadência em torno da 

tonalidade de Si menor, enquanto que, no c. 45, ocorre apenas a Transformação Motívica, sem significativo 

estabelecimento de novo centro harmônico. 
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No c. 55, Brahms volta a utilizar reminiscência motívica do 1º Movimento. A 

bordadura inicial (Violoncelos e Contrabaixos), é aqui utilizada em Trombones, Fagote e 

Contrabaixos (fig. 79), ora em sua configuração original, inferior, ora invertida, superior. 

 

 

 

Figura 79: cc. 55-56, Trombone 2, Fagote, Tuba e Contrabaixos.  

 

Algumas possíveis citações diretas do I Movimento, combinadas com a 

utilização de outros importantes aspectos do 2º, portanto, parecem ser uma característica da 

seção central deste Adagio. Desta forma, este variado segmento foi aqui denominado “Seção 

de Combinação Temática”.  

A partir do c. 57 retoma-se nos 1os e 2os Violinos o Motivo I do início do 

Movimento, transposto para um intervalo de 3ª abaixo. Combina-se como na primeira aparição, 

com a frase contrapontística do Fagote e recebe, na Flauta e Oboé, citações do Motivo I’’. Tal 

textura, com variações de orquestração, perdura até o surgimento da Retomada Temática, no c. 

68. 

 

Retomada Temática (Recapitulação) - cc. 68-104 

 

Retoma-se o 1º Grupo Temático a partir do c. 68, significativamente variado, 

no âmbito dos valores de duração, com as tercinas desempenhando papel de ornamentação da 

escala. Assim, as mesmas notas advindas dos Motivos utilizados na Exposição podem ser 

identificadas a partir da figuração melódica apresentada, como demonstra a fig. 80. 
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Figura 80: variação e redução da frase inicial do 1º Grupo Temático, com evidenciação dos Motivos I e II. 

 

Curiosamente, na criação da variação desta frase inicial do 1º Grupo 

Temático, o compositor optou por utilizar uma inversão do Motivo I’’, muito característico da 

seção anterior, de Combinação Temática (fig. 81). Vale ressaltar que tal peculiaridade, de 

inserir na Retomada Temática material permeado por características musicais anteriormente 

apresentadas no Desenvolvimento, já ocorrera também no I Movimento. 

 

 

Figura 81: Motivo I ” no Desenvolvimento e agora na Reexposição, nos 1os Violinos, invertido e transposto.  

 

No c. 81, retoma-se a frase de Trompas do c. 17. No c. 86 nas Violas e 

Violoncelos e na anacruse para o c. 87, nos 1os e 2os Violinos, retoma-se o Motivo II do 

Movimento, combinando-se isso, a partir de 87, com uma nova figuração em sextinas. Esta 

figuração pode ser explicada como um tipo de diminuição rítmica aliada à grande intensificação 

de ocorrência do Motivo I do I Movimento, como demonstra a fig. 82. 

 

 

Figura 82: 1os. Violinos, c. 87, e redução motívica. 
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A partir do c. 92, repete-se figuração análoga àquela apresentada no c. 45. No 

c. 99, recupera-se novamente o 1º Grupo Temático do Movimento, nas Madeiras, e essa 

figuração de retomada perdura até o último compasso, sem maiores transformações motívicas.  

 

 

III Movimento - Allegretto grazioso (Quase Andantino) / Presto ma non assai 

/ Tempo primo / Presto ma non assai / Tempo primo 

 

Tonalidade: Sol Maior. Compasso ternário simples. Forma: Dupla Variação64 (Ternária). 

 

Número de compassos: 240. 

 

1º Grupo Temático – cc. 1-32 

 

Da frase inicial do III Movimento podem ser identificados dois Motivos 

principais (fig. 83), um dos quais se relaciona ao Motivo I do I Movimento – bordadura –, e o 

outro, ao Motivo II do II Movimento (fig. 84) – salto de 4ª ascendente Si-Mi. Neste segundo 

caso, a figuração rítmica anterior de colcheia pontuada e semicolcheia, de caráter anacrústico, 

é aqui substituída por uma semínima e uma appoggiatura rápida: uma típica Transformação 

Motívica de caráter rítmico. 

 

 

 

Figura 83: início do III Movimento, frase do Oboé e identificação de Motivos.  

 

 

                                                 
64 Conforme conceituação presente em ROSEN, 1997, pp. 331-2. 
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Figura 84: correspondência entre Motivos anteriores e Motivos do III Movimento. 

 

Em prosseguimento do tema nos Oboés, surgem citações ao II Movimento. A 

figuração de graus conjuntos descendentes em amplitude de 4ª, em tercina, é uma clara citação 

da anacruse ao c. 68 do Movimento anterior (fig. 85), cujo perfil motívico já foi analisado nas 

páginas anteriores.  

 

 

Figura 85: anacruse e cc. 5-6, e correspondência à anacruse do c. 68 do II Movimento.  

 

 

1ª Transformação Motívica - cc. 33-106 

 

A primeira Transformação Motívica deste Movimento ocorre no c. 33, e é de 

caráter rítmico e de orquestração (predomínio inicial das Cordas), uma vez que as alturas 

características dos Motivos 1 e 2 permanecem as mesmas (fig. 86). 

 

 

 

Figura 86: 1os. Violinos, cc. 33-36. 

 

Um novo andamento – Presto ma non assai -, aliado ao caráter leggero 

sugerido pelo compositor a partir daí, inserem o ouvinte em um novo universo. Por mais que as 
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alturas iniciais dos Motivos permaneçam as mesmas, o texto musical propicia-nos significativo 

contraste. 

Uma segunda Transformação Motívica, mais convincente, ocorre alguns 

compassos depois, no c. 51. Desta vez, o Motivo I, caracterizado pela bordadura superior 

transforma-se agora em bordadura inferior, e o Motivo II, salto de 4ª ascendente, transforma-se 

em intervalo de 3ª descendente (fig. 87). Serão aqui renomeados como Motivo I’ e II’’. 

 

 

Figura 87: 1os. Violinos, cc. 51-52, Motivos I’ e II”. 

 

Adicionalmente, vale ressaltar que os Motivos I’ e II’’, ritmicamente, também 

parecem ser uma citação direta do Motivo II do II Movimento: colcheia pontuada, semicolcheia 

e semínima. 

 

 

1ª Retomada Temática - cc. 107-125 

 

A partir do c. 107 retoma-se o 1º Grupo Temático, com solo de Oboé análogo 

ao realizado anteriormente. A figuração de grau conjunto descendente em tercina, a partir do c. 

114, descrita acima, adquire aqui maior importância e é reiterada várias vezes, em uníssono de 

Cordas (cc. 114-119, fig. 88). 

 

 

 

Figura 88: 1os Violinos, cc. 114-115. 

 

Uma indicação de Ritenuto, no c. 124, encerra a seção no âmbito de Mi maior, 

introduzido pela figuração rítmica de colcheia pontuada e semicolcheia reiterada no c. 120 (1º 
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Clarinete, 3ª Trompa, 1os Violinos e Violas), o que provoca polirritmias com as tercinas de 

Fagotes, Violoncelos e Contrabaixos. 

 

 

2ª Retomada Temática - cc. 126-193 

 

Trata-se de mais uma transformação motívica de caráter rítmico. A fórmula 

de compasso altera-se para 3/8, e a citação ao II Movimento, já aqui explicitada no Oboé (ver 

acima, fig. 84), transforma-se na principal figuração melódica entre os cc. 126-132. 

A partir do c. 132, retomam-se os Motivos I’ e II’’ na Flauta, Clarinete e 

Fagote (fig. 89). 

 

 

Figura 89: Flauta e Clarinete, cc. 132-133, retomada dos Motivos I’ e II’’. 

 

 

 

3ª Retomada Temática - cc. 194-240 

 

Inicia-se no c. 194 e retoma material temático do início do Movimento, 

novamente. Aproximando-se do final do Movimento, uma nova frase surge nos cc. 225-228, 

orquestrada em três oitavas paralelas (1os e 2os Violinos e Violas), cuja origem motívica não é 

tão evidente (fig. 90). O considerável salto de 6ª descendente e a tessitura completa da frase 

(8ª), nos fazem recordar o Motivo II do I Movimento, de forma que podemos considerá-la aqui 

como um novo desenvolvimento de uma ideia anteriormente apresentada. A frase musical 

desenvolvida em seguida, a partir do c. 228, contudo, nos remete claramente ao Motivo I do II 

Movimento, e parece recolocar a obra no eixo temático previsível (fig. 91).  
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Figura 90: 1os. Violinos, cc. 225-228. 

 

 

Figura 91: Flauta, cc. 229-233. 

 

 

 

IV Movimento - Allegro con spirito / Tranquillo / in tempo 

 

Tonalidade: Ré Maior. Compasso binário simples. Forma Sonata. 

 

Número de compassos: 429. 

 

 

Exposição, cc. 1-154 

 

1º Grupo Temático, cc. 1-50 

 

A partir da frase inicial do IV Movimento podem se extrair dois Motivos 

principais (fig. 92), cada um dos quais alusivo a diversos outros Motivos já desenvolvidos por 

toda a Sinfonia (fig. 93). 

 

 

Figura 92: frase inicial dos Violinos e identificação dos motivos principais. 
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Figura 93: comparação dos Motivos do IV Movimento com Motivos de outros Movimentos.  

É importante considerarmos também o caráter rítmico do Motivo I. A 

figuração de três colcheias em anacruse para a semínima do c. 2 será amplamente utilizada por 

todo o Movimento.  

A partir do c. 3, são desenvolvidas diversas variações destes Motivos 

principais, com destaque para o intervalo de 4ª descendente, característico do Motivo II (fig. 

94). 

 

 

 

Figura 94: frase de 1os Violinos, cc. 5-13, dobrada em oitavas por 2os Violinos e Violas. Inúmeros intervalos de 

4ª descendente, característicos do Motivo II, são aqui destacados com colchetes. 

 

 

A partir do c. 24, a frase inicial se repete, em Tutti orquestral, e muitas 

figurações baseadas nos Motivos iniciais, até o c. 59, são repetidas sem significativas 

transformações. 

 

Grupo Intermediário – cc. 60-77 

 

No c. 60 há um corte dinâmico abrupto – câmbio de orquestração –, 

apresentando uma nova figuração musical no 1º Clarinete. É derivada do já citado intervalo de 

4ª descendente aliado à inversão do intervalo de 3ª, característico do Motivo I (fig. 95).  
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Figura 95: 1º Clarinete, cc. 60-64, alturas reais. Observe o intervalo de 8ª descendente, que juntamente com os 

intervalos de 3º e 4º são característicos do Motivo II do I Movimento. 

Como não há grande recorrência, a posteriori,  de tal transformação motívica, 

preferiu-se aqui considerar tal agrupamento proveniente desta articulação como Grupo 

Intermediário65. 

Paralelamente, o acompanhamento de Violas e Violoncelos reitera 

insistentemente o Motivo I (fig. 96), substituindo-se o Fá♯ por Fá♮. 

 

 

Figura 96: figuração de Violoncelos (cc. 60-61), com reiteração do Motivo I. A mesma figuração é executada 

concomitantemente pelas Violas, 8ª acima. 

 

 

2º Grupo Temático, cc. 78-154 

 

A partir do c. 78, inicia-se o 2º Grupo Temático por meio de articulação 

motívica. Trata-se de uma inversão do Motivo I principal, cujas características eram a 

bordadura inferior e o salto de 3ª ascendente. Aqui, a partir da nota Dó♯, realiza-se uma 

bordadura superior e, por graus conjuntos, alcança-se um intervalo de 3ª descendente (fig. 97).  

 

 

 

                                                 
65 Correspondente à Transição, na Análise Formal. 
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Figura 97: 1os. Violinos, cc. 78-80, transformação do Motivo I. 2º Grupo Temático. 

 

De forma análoga a outros Movimentos, no início deste 2º Grupo Temático o 

acompanhamento retoma material temático muito semelhante ao do 1º Grupo Temático. 

Observem-se os Violoncelos e 2os Violinos citando o Motivo 1 a partir do c. 78 (fig. 98). 

 

 

Figura 98: 2os Violinos e Violoncelos, cc. 78-81. 

 

Logo após, a partir do c. 86, a frase inicial do 2º Grupo Temático é repetida 

nas Flautas, Clarinetes e Fagotes, enquanto que o acompanhamento alusivo ao Motivo I passa 

a todas as Cordas, com exceção dos Contrabaixos. 

Nas Cordas, a partir do c. 99, além de ser realizada nova referência à 

bordadura superior característica ao 2º Grupo Temático, retoma-se o característico intervalo de 

4ª descendente do Motivo II (fig. 98), aqui novamente preenchido por graus conjuntos, assim 

como nos cc. 7-8. 

 

 

Figura 99: 1os Violinos, cc. 98-100. 

 

Nas Flautas, 1os e 2os Violinos, a partir do c. 114, o acompanhamento do 2º 

Grupo Temático aqui descrito anteriormente (ver fig. 98), torna-se a força motívica principal 

da peça, juntamente com as figurações rítmicas desenvolvidas por Trompas 1 e 2, Trompetes e 

Tímpanos. A semelhança com o Motivo I deste Movimento fornece à peça significativo senso 

de unidade (fig. 100). 
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Figura 100: cc. 114-118, retomada do Motivo I, de suas características rítmicas e intervalares. 

 

No c. 138, há uma curiosa figuração melódica realizada nos 1os Violinos e 

Flautas, derivada dos Motivos I (bordadura) e II (intervalo de 4ª)66. Nesta frase apresentada, se 

considerarmos as figuras de mínimas, teremos uma bordadura superior e um intervalo de 4ª 

ascendente. Se considerarmos as semínimas, encontraremos uma bordadura inferior (fig. 101). 

 

 

Figura 101: 1os Violinos e Flautas, cc. 138-142. 

 

No c. 142, desenvolve-se uma figuração de finalização temática com inserção 

de nova figura rítmica (Cordas e Fagotes, semicolcheias e colcheias pontuadas). Essa figura 

rítmica pode remeter-se às appoggiatturas rápidas do início do III Movimento, nos Oboés (fig. 

102).  

 

                                                 
66 Ao mesmo tempo que as bordaduras estão aparentemente ocultas, revelam-se por meio de acentuação rítmica e 

interrupção do discurso. 
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Figura 102: 1os Violinos cc. 142-144, figuras rítmicas que lembram as appogiatturas apresentadas no Oboé, no 

início do III Movimento, cc. 1-2. 

 

 

 

Desenvolvimento, cc. 155-243 

 

Com início no c. 155, assim como no I Movimento, não se pode dizer que 

ocorram nesta seção quaisquer novas e significativas transformações motívicas. Há, sim, uma 

série de alusões ao 1º e 2º Grupos Temáticos, bem como aos seus motivos principais.  

A principal característica do início deste Desenvolvimento é a retomada 

oriunda do 1º Grupo Temático, até o c. 158. A partir daí, ocorrem diversas pequenas 

transformações. 

A primeira delas ocorre a partir do c. 170, em que o compositor realiza uma 

inversão dos dois primeiros compassos do 1º Grupo Temático, como demonstra a fig. 103. 

 

 

Figura 103: frase invertida e frase original. 

 

Um outro ponto importante deste Desenvolvimento ocorre a partir do c. 184, 

em que há uma alusão direta à segunda parte da frase inicial do 1º Grupo Temático, em que 

predominam intervalos de 4as descendentes.  

No c. 206, há uma indicação de novo andamento: Tranquillo. Aliada a este 

novo andamento, há uma alteração rítmica, em tercinas de semínima, do 1º Grupo Temático, 
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aqui transposto para a tonalidade de Fá♯ maior (fig. 104). Se unirmos o compasso 206 ao 209-

210 teremos a alusão direta aos cc. 1-3 deste Movimento. 

 

 

Figura 104: semelhanças entre a figuração iniciada no c. 206 e 1º Tema. 

 

A inserção das tercinas, por sua vez, recorda-nos algumas das fórmulas de 

compasso dos I (ternário simples), II (quaternário composto – prolação ternária, a partir do c. 

33) e III (ternário simples) Movimentos. Tudo parece estar interligado. 

No c. 214, nas Madeiras, retoma-se, mais uma vez, a frase de 1º Grupo 

Temático iniciada no c. 9. No c. 234, há uma aumentação rítmica desta mesma frase. 

Inicialmente em semínimas, elas surgem aqui em mínimas, como demonstra a fig. 105. São 

orquestradas em amplitude de três oitavas, intercalando-se 1ª Flauta, 1º Clarinete e 2º Trombone 

por um lado, e 1º Oboé, 1º e 3º Trombones, por outro. 

 

 

Figura 105: aumentação de trecho do 1º Grupo Temático no final do Desenvolvimento, cc. 234-243. 

 

Como já citamos neste subcapítulo, Reti considera esta Sinfonia como um 

grande modelo de utilização de Motivos principais em acompanhamentos de Transformações 

Motívicas. Novamente, tal fenômeno parece ocorrer no final deste Desenvolvimento: 
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observando-se a figuração de acompanhamento dos Violinos em sextinas (fig. 106), 

percebemos que o compositor retoma o intervalo de 8ª descendente característico do Motivo II 

do 1º Movimento. Tal retomada, como se verá a seguir, também será importante para a 

compreensão da Retomada Temática. 

 

 

Figura 106: retomada da figuração de 8as descendentes no acompanhamento. 

 

 

Retomada Temática, cc. 244-352 

 

1º Grupo Temático, cc. 244-280 

 

Assim como ocorre no I Movimento, há a partir do c. 244 uma Retomada 

Temática de ambos os temas já apresentados. Uma série de características peculiares daquele 

Movimento estão também aqui presentes, dentre as quais se destacam as seguintes: 

 

a) Utilização de características do Desenvolvimento na Retomada. Ao 

verificar o perfil melódico de 1os e 2os Violinos, nos cc. 252-256 (fig. 107), 

percebe-se a utilização do intervalo de 8ª, aqui invertido e ascendente, 

reutilizado nos cc. 234-240 (ver fig. 105), e característico do Motivo II do 

I Movimento.  

 

 

 

Figura 107: 1os e 2os Violinos, cc. 252-256, 8as ascendentes.  
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b) Ausência de Grupo Intermediário (Transição). 

 

 

2º Grupo Temático, cc. 281-352 

 

Com início no c. 281, na tônica Ré maior, o retorno do 2º Grupo Temático 

ocorre de forma completamente análoga à Exposição, culminando com o surgimento de nova 

transformação temática a partir do c. 353: o início da Coda.  

 

 

Coda, cc. 353-429 

 

Divide-se em três subseções principais, cada uma com suas peculiaridades, 

que serão aqui descritas. 

 

 

Parte A, cc. 353-374 

 

Retoma-se, nos Trombones, material motívico do início do 2º Grupo 

Temático, significativamente transformado. Enquanto que a antiga frase partia do III grau da 

escala, Fá♯ (na Retomada Temática, na tonalidade de Ré maior), esta nova frase parte do V 

grau, Lá. A fig. 108 evidencia a semelhança de perfil melódico entre ambas as frases.  

 

 

Figura 108: a) 1ª Flauta, 1º Oboé, 1º Trombone e 1º Fagote, cc. 353-358. b) 1os e 2os Violinos, cc. 281-283.  
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Parte B, cc. 375-386 

 

A transformação motívica ocorrida no Desenvolvimento, no c. 206 

(Tranquillo) é aqui reiterada. Trata-se de alteração rítmica do Motivo I, realizada em tercinas.  

 

 

Parte C, cc. 387-429 

 

Há aqui a retomada do Motivo I do 1º Grupo Temático, só que em modo 

menor. O modo maior (Ré maior) volta apenas no c. 392 (fig. 109). Tal dicotomia entre Fá♮ e 

Fá♯ pode ter explicação motívica: a bordadura inferior do início da Sinfonia é composta também 

por um semitom: Ré-Dó♯. 

 

 

Figura 109: 1os Violinos, cc. 391-392, dicotomia entre Fá♮ e Fá♯. 

 

Há uma outra figuração importante, alusiva às escalas descendentes 

características do II Movimento, agora apresentadas nos Clarinetes, Fagotes, Trombones, Tuba, 

Violas, Violoncelos e Contrabaixos, a partir do c. 397 (fig. 110). 

 

 

Figura 110: 1º e 2º Trombones, cc. 397-398. 

 

Nas Trompas 1 e 2 e Trompetes, a partir do c. 413, há citações das oitavas 

descendentes peculiares ao Motivo II do I Movimento (fig. 111).  
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Figura 111: Trompas e Trompetes, cc. 413-416, oitavas descendentes. 

 

Finalmente, a Sinfonia encerra-se com grandiosa retomada da frase inicial do 

2º Tema nos Metais (c. 417, fig. 112). A partir do c. 420, há uma diminuição rítmica de um 

destes compassos, com vistas à finalização da Sinfonia.  

 

 

 

Figura 112: Figurações finais dos Metais, cc. 417-429. Diminuição rítmica do c. 418 a partir do c. 420. Fim da 

Sinfonia 

 

 

Ao se analisar a Coda, conclui-se que a utilização de materiais motívicos de 

quase todos os Movimentos faz com que esta seção não se restrinja apenas à finalização do 

último Movimento, mas possua como aparente objetivo o de prover à Sinfonia uma finalização 

completa, ou seja, de proporcionar uma conclusão temática de todos os Motivos e 

transformações desenvolvidos ao longo da obra. 

Como conclusão da aplicação deste procedimento, a tabela 3 propõe um Mapa 

de Recorrência Motívica na Sinfonia, como um grande resumo do trabalho. 
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Movimento Seção Formal Motivos Principais 

I 1º Grupo Temático 

 

2º Grupo Temático 

 

II 1º Grupo Temático 

 

2º Grupo Temático 

 

III 1º Grupo Temático 

 

1ª Transformação 

Motívica 

 

IV 1º Grupo Temático 

 

2º Grupo Temático 

 

 

Tabela 3. Mapa de Recorrência Motívica na Sinfonia. 
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2.3  Realização da Análise Schenkeriana  

 

2.3.1  Breve contextualização do procedimento metodológico67  

 

Proposta inicialmente pelo teórico austríaco Heinrich Schenker (1868-1935) 

e difundida por uma série de discípulos entre os quais destacam-se Felix Salzer (1904-1986), 

Ernst Oster (1908-1977) e Allen Forte (1926-2014), esta proposta metodológica tem como 

principal objetivo o de perceber a coerência musical de uma composição por meio da 

identificação de sua coerência orgânica68, disposta em camadas: Camada de Superfície 

(Vordergrund),69 Camada Intermediária (Mittelgrund), cuja principal característica são as 

transformações de condução vocal, e Estrutura Fundamental (Ursatz70) – linha fundamental e 

arpejo do baixo. Isto ocorre quando, durante a obra, percorre-se invariavelmente uma melodia 

fundamental, juntamente com uma harmonia também estrutural.  

 

 

Como depois tornar-se-á cada vez mais claro, o grande domínio da música 

tonal evidencia a inter-relação e interdependência perpétua de dois fatores 

arquitetônicos: 

- Estrutura: a direção básica da música; 

- Prolongamento: seu molde e tratamento individual por meio de elaboração, 

expansão e desvio (SALZER, 1962, p. 143) .71                                 
 

A partir da Estrutura Fundamental, que necessariamente ocorre dentro das 

peças compostas no âmbito tonal – ou mesmo em âmbitos modais e neoclássicos como 

argumenta Salzer -, desenvolvem-se os Prolongamentos: estruturas de ornamentação 

harmônicas e principalmente contrapontísticas, dos mais variados perfis e estilos, que 

propiciam à obra seu desenvolvimento linear. Dependerá da maneira com que tais 

                                                 
67 O procedimento metodológico schenkeriano aqui desenvolvido é fundamentado nos livros Free Composition 

(Der Freie Satz), de Heinrich Schenker (1979), A Guide to Schenkerian Analysis, de David Neumeyer e Susan 

Tepping (1992), Structural Hearing, de Felix Salzer, 1962, e Introduction to Schenkerian Analysis, de Allen Forte 

e Steven Gilbert, 1982. 
68 De acordo com SCHENKER, 1979, p. xxi (Lei da coerência orgânica). Ali, o autor argumenta que tal coerência 

deriva da história e desenvolvimento das grandes obras, e que se origina no contraponto por espécies (Fux-

Schenker), no baixo contínuo (J.S. e C.P.E. Bach) e na livre composição (Schenker). 
69 Ibid., p.xxii.  
70 Tradução de Ursatz cf. FRAGA, 2011, p. 44.  
71 Trad. nossa. Original: “As will become increasingly clear, the whole realm of tonal music shows the perpetual 

interrelationship and interdependence of two architectonic factors: 

- Structure: The music’s basic direction; 

- Prolongation: Its shaping and individual treatment through elaboration, expansion and detour.” 
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prolongamentos sejam conduzidos, da habilidade do compositor em proceder seu discurso a 

partir de necessidades harmônicas e de condução vocal, a coerência musical da obra. 

 

É errado assumir, no entanto, que encontrar a moldura estrutural constitui-se na 

única proposta desta abordagem. Pelo contrário, o ouvido estrutural implica em 

muito mais. Ele nos permite ouvir uma obra de maneira musical, pois uma vez 

que se agarra à linha estrutural de uma peça, sentimos o completo impacto de 

seus prolongamentos, que são corpo e sangue de uma composição (SALZER, 

1962, p. 14).72  

 

 

Neumeyer e Tepping (1992) definem também com clareza a posição da teoria 

schenkeriana, com ênfase para seu caráter contrapontístico-estrutural:  

 

A proposição de Schenker é única na sua forte ênfase no contraponto ou 

condução vocal, e no sistema de níveis estruturais. As forças particulares do 

método analítico são a sua habilidade em interpretar e representar contraponto 

ou condução vocal em larga escala, em conectar este movimento de condução 

vocal sistematicamente à harmonia, e a integrar tudo isso ao conceito expandido 

de desenvolvimento motívico (NEUMEYER e TEPPING, 1992, p. 1) .73 

 

 

Segundo Schenker, em Der Freie Satz, e, por conseguinte, Salzer, em sua 

obra Structural Hearing, o ouvinte deve "reaprender a ouvir música", tanto com o intuito de 

identificar os principais pontos estruturais de uma peça, quanto com a percepção dos 

Prolongamentos entre estes pontos e a apreensão de como eles se desenvolvem. Tal audição 

ocorre por meio de uma conscientização gradual do ouvinte, uma ampliação de sua experiência 

com as obras. Ressalta-se que todos os livros aqui utilizados como fundamentação teórica são 

tipos de propostas pedagógicas de absorção gradual das teorias concebidas por Schenker. 

 

Como citado acima, a análise schenkeriana possui dois parâmetros estruturais 

básicos a serem descritos (fig. 113, cf, SCHENKER, 1979, v. 2, fig. 2 e 3), que são: 

 

                                                 
72 Trad. nossa. Original: “It is wrong to assume, however, that finding the structural framework constitutes the sole 

purpose of this approach. On the contrary, structural hearing implies much more. It enables us to listen to a work 

musically, because by grasping the structural outline of a piece we feel the full impact of its prolongations which 

are flesh and blood of a composition.” 
73 Trad. nossa. Original: “Schenker’s theory is unique in its heavy emphasis on counterpoint or voice leading and 

its system of structural levels. The particular strengths of the analytic method are its ability to interpret and 

represent counterpoint or voice leading on a broad scale, to connect this voice-leading motion systematically to 

harmony, and to integrate these with an expanded concept of motivic development.” 
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1) Harmônico, cujo baixo é derivado do arpejo natural ascendente 

proporcionado pela série harmônica. 

 

2) Melódico, cuja característica é uma linha melódica descendente, também 

inspirada na série harmônica, mas que por peculiaridade artística fora 

posteriormente preenchida por diatonias (SCHENKER, 1979, v. 1, p. 14). 

 

 

Figura 113: Estrutura Fundamental derivada da Série Harmônica, segundo Schenker. 

 

Em relação ao primeiro aspecto, da linha melódica estrutural, há três possíveis 

configurações (SCHENKER, 1979, p. 19-21) 74: 

 

1) 8̂ - 1̂ (fig. 114);  

 

2) 5̂ - 1̂ (fig. 115);    

 

3) 3̂ - 1̂ (fig. 116);  

 

 

 
Figura 114: algumas possibilidades descritas por Schenker para a Estrutura Eundamental 8̂ - 1̂ (SCHENKER, 

1979, v. 2, fig.18).  

 

 

                                                 
74 O acento circunflexo (^) é comumente usado para grau da escala.    
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Fig. 115: algumas possibilidades descritas por Schenker para a Estrutura Fundamental 5̂ - 1̂ (SCHENKER, 1979, 

v. 2, fig.16). 

 

 

 

Fig. 116: algumas possibilidades descritas por Schenker para a Estrutura Fundamental 3̂ - 1̂ (SCHENKER, 

1979, v. 2, fig.15). 
 

 

Em acompanhamento à melodia estrutural acima descrita há também sempre 

uma harmonia estrutural, que geralmente conduz o desenho melódico: algumas possibilidades 

estão descritas nas figuras apresentadas. Há certas exceções, isto é, acordes harmonicamente 

estruturais que não acompanham a melodia estrutural, bem como acordes contrapontísticos ou 

ornamentais, ou apenas de simples prolongamento harmônico que carregam notas estruturais 

melódicas: são os chamados acordes de dupla função (Double Function chords/ DF). 

Em relação à Sinfonia nº 2 de Johannes Brahms, a realização deste 

procedimento metodológico será desenvolvida em três níveis principais. Elaborar-se-ão, com 

base na partitura, três gráficos distintos, de forma que cada um representará um dos 

determinados níveis. São os seguintes. 

 

1) Camada de Superfície (Vordergrund): retiram-se da partitura ornamentos, 

repetições, notas oitavadas. Procura-se identificar os pontos estruturais 

principais, os contrapontos na superfície, as relações harmônicas básicas 

entre seções; procura-se definir uma Urlinie, isto é, uma linha melódica 

fundamental, estrutural, coerente com a escuta da obra. Verificam-se 
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como ocorrem os prolongamentos, quais são as movimentações 

melódicas principais e adjacentes. 

 

2) Camada Intermediária (Mittelgrund): derivado da Camada de Superfície, 

é o gráfico em que os prolongamentos simples e os trechos puramente 

ornamentais são retirados, enquanto que os principais pontos estruturais e 

os principais prolongamentos, necessários para o entendimento da 

direcionalidade na peça, são mantidos. 

 

3) Estrutura Fundamental (Ursatz): última de todas as derivações, preserva 

apenas os pontos estruturais principais, tanto melódicos como 

harmônicos. 

 

No âmbito dos gráficos, que oferecerão musicalmente os mais relevantes 

resultados para a compreensão dessa Sinfonia no âmbito deste procedimento metodológico, 

serão utilizadas uma série de siglas e convenções, aqui abaixo explicitadas (tabela 4): 
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SIGLA SIGNIFICADO 

Números com acento 

circunflexo: 3̂ 

graus da escala 

Algarismos romanos 

maiúsculos e minúsculos 

graus harmônicos maiores e menores, respectivamente 

Mínimas notas estruturais 

Semínimas prolongamentos com valor estrutural pertinente apenas ao 

determinado trecho 

Notas sem haste prolongamentos simples 

Tamanho das notas diretamente proporcional ao caráter estrutural (maior) ou de 

prolongamento (menor) da nota analisada 

Número entre parênteses número de compasso 

B bordadura (ou acorde bordadura) 

BS bordadura superior 

BI bordadura inferior 

BD bordadura dupla 

BIn bordadura incompleta 

NP nota de passagem 

TR transferência de registro  

|| interrupção 

 

desdobramento: acorde que se desdobra de forma linear. 

Seta indicação de direcionamento 

Numeral em itálico sequência intervalar 

Linha Pontilhada ligação entre as notas estruturalmente importantes dentro de 

uma seção formal ou simples trecho musical 

Linha Contínua ligação entre harmonias e notas estruturais: paralelo com o 

termo alemão Zug, aqui traduzido como “Trilha”.75 

Tr. Trilha: especifica a numeração das trilhas, cada uma 

pertinente a uma camada estrutural 

 

Tabela 4. Siglas e convenções da Análise Schenkeriana utilizadas neste trabalho. 

 

                                                 
75 Em FRAGA, 2011, utiliza-se o termo “Progressão Linear” para Zug. No entanto, pareceu-nos mais adequado a 

utilização do termo “Trilha” por possuir maior ligação ao significado original do termo alemão, que é “Trem”. A 

partir de uma determinada nota, portanto, parte um “Trem”, uma “Trilha”, rumo à resolução descendente de uma 

linha melódica estrutural.  

Vale ainda ressaltar que muitos dos autores americanos (Forte, Neumeyer) traduzem o termo como Linear 

Progression, e neste sentido, compreende-se a tradução de Fraga. 
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Nesta abordagem, além da disposição dos gráficos, após cada um deles um 

texto explicativo será apresentado, explicitando os principais pontos e escolhas da abordagem 

utilizada. 

Ao término da análise de cada um dos Movimentos será feito um breve estudo 

comparativo das Estruturas Fundamentais de todos eles, verificando possíveis conexões entre 

tais Estruturas.   

 

 

 

 

2.3.2 Análise Schenkeriana  

 

I Movimento – Allegro non troppo 

 

Tonalidade: Ré maior. Compasso ternário simples. Forma Sonata. 

 

Número de compassos: 523. 

 

Gráfico 1 - Camada de Superfície  

Figura nº 117 (8 páginas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 



123 

 



124 

 



125 

 



126 

 



127 

 



128 

 



129 

 

 



130 

 

Considerações sobre o Gráfico 1 (fig. 117) 

 

Nos primeiros compassos da Sinfonia apresentam-se os primeiros pontos 

estruturais da peça, ou seja: a Harmonia Estrutural de I grau alia-se ao 3̂ da Melodia 

Fundamental.  

Logo no início percebe-se na voz superior a geração de três Trilhas (Züge) 

distintas (Tr. 1, Tr. 2 e Tr. 3). A Trilha 1 diz respeito à Melodia Fundamental, ou seja: a linha 

superior, que permeará todos os gráficos, proporcionar-nos-á a ligação entre as notas da melodia 

estrutural (fig. 118). 

 

 

Figura 118: início da Estrutura Fundamental e três Trilhas. 

 

Também deste ponto parte a Trilha 2: aquela pertinente ao 1º Grupo Temático 

completo, com finalização no c. 46.  

Ainda no âmbito do 1º Grupo Temático, em seu início, uma terceira Trilha 

desenvolve-se dos cc. 2 ao 9, aqui representada como linha pontilhada. Trata-se de um pequeno 

resumo inicial do que será, a posteriori, a Melodia Fundamental de todo o Movimento. Do c. 5 

ao 9, a nota Ré possui certa preponderância na linha superior, enquanto que, harmonicamente, 

permanece-se no âmbito do I Grau, Ré maior. 

O recurso do desdobramento, ou seja, da execução linear de um acorde, é aqui 

descrito pelos colchetes invertidos cujas notas representam os cc. 2 e 3 da figuração de 1ª 

Trompa. Tal artifício será uma importante característica estrutural da obra, como será 

demonstrado futuramente (fig. 119).  
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Figura 119: desdobramento. 

 

No c. 10, ocorre uma primeira movimentação contrapontística em relação à 

nota Fá da melodia estrutural. A nota Sol, apresentada pela Trompa, consistirá em uma 

bordadura superior (BS) em relação ao Fá estrutural. Neste ponto, a mesma bordadura ocorre 

no baixo.  

No c. 14, pode-se dizer que houve a ocorrência da primeira transferência de 

registro da linha superior (TR), ascendente. Atinge-se a nota Mi, que ganhará aqui duas 

interpretações, de acordo com a camada que seja abordada: 

1) Trata-se de uma bordadura dupla em relação ao Fá# da Melodia 

Fundamental. 

2) Trata-se do 2̂ do 1º Grupo Temático, atingido por meio de transferência 

de registro. 

A fig. 120 exemplifica tal questão. 

 

Figura 120: bordadura dupla (BD) em relação ao Fá#, Sol (Superior) e Mi (Inferior, por transferência de 

registro). 

 

 

Dos cc. 14 a 17, uma movimentação melódica descendente com vistas à nota 

Lá ocorre, enquanto que, harmonicamente, permanece-se no âmbito do acorde de dominante.  

Dos cc. 18-22, há uma significativa ocorrência de movimentações de 

intervalos de 6as paralelas nas vozes internas. Dos cc. 23-31 constata-se a aparição de mais 

Desdobramentos, ou seja, da exposição linear de acordes. No c. 23 há uma nova transferência 

de registro ascendente da Trilha referente ao 1º Grupo Temático. 
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No c. 32 (figuração de rulo de Tímpanos) há a ocorrência de transferência de 

registro da voz inferior. Alcança-se novamente o I grau harmônico, com diversas 

movimentações de caráter contrapontístico nas vozes internas, a seguir (fig. 121). 

 

 

Figura 121: I grau harmônico, atingido por transferência de registro. Movimentações internas de caráter 

contrapontístico (Trombones). 
 

Ao atingir-se o c. 44, há um grande desdobramento linear do acorde de Ré 

maior, que culmina na chegada, no c. 46, à nota Ré. Trata-se do alcance do 1̂ do 1º Grupo 

Temático. Neste ponto, encerra-se a Trilha 2, pertinente apenas a esta Seção Formal. No c. 44 

destacam-se ainda diversas movimentações contrapontísticas de intervalos de 3as paralelas nas 

vozes internas (fig. 122).  

 

 

Figura 122: desdobramento de Ré maior, alcance do 1̂ do 1º Grupo Temático. 

 

No c. 52, acompanhado do V grau harmônico, atinge-se novamente a nota 

Mi, aqui novamente considerada uma bordadura inferior em relação ao Fá da Melodia 
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Fundamental. Melodicamente, há mais um desdobramento do acorde de dominante com 7ª, 

iniciado no c. 56. 

No c. 59 atinge-se novamente o I grau harmônico, com a recapitulação da 

nota Ré na linha superior. No entanto, tal nota Ré parece mais direcionada ao que vem a seguir: 

desdobramentos nos cc. 61 e 62, e sequências harmônicas sucessivas, características de uma 

seção de Transição.  

No c. 63 atinge-se o iii grau harmônico, Fá# menor, função harmônica ligada 

àquela apresentada posteriormente no c. 82 (início do 2º Grupo Temático). A partir destes 

compassos estão descritas diversas movimentações contrapontísticas nas vozes internas (fig. 

123), bem como o alcance da nota Mi no c. 74 (bordadura inferior do Fá# da Melodia 

Fundamental), o desdobramento do acorde de Sol° (c. 76) e cromatismos nas vozes extremas, 

em movimento contrário, a partir do c. 78, com vistas ao alcance do Fá# estrutural, na voz 

superior. 

 

 

Figura 123: movimentações contrapontísticas nas vozes internas. 

 

A partir do c. 82, apesar de haver certa preponderância da região harmônica 

de Fá# menor no trecho, há uma recapitulação da nota Fá# estrutural acompanhada de Ré maior 

no c. 84, o que propicia ligação imediata à Trilha 1, tanto no aspecto harmônico quanto no 

melódico. No c. 89 apresenta-se semi-cadência no âmbito harmônico de Ré, o que nos 

possibilita realçar o caráter de retomada da estrutura inicial.  

No baixo, a partir do c. 90, realiza-se uma pequena bordadura dupla em torno 

da nota Lá, V Grau harmônico. Trata-se de bordadura incompleta, uma vez que esta nota Lá 

não reaparece logo em seguida. Em relação à linha superior, há uma certa polarização da nota 

Ré, o que nos parece ser ainda um resquício da conclusão da Melodia Fundamental do 1º Grupo 

Temático. 
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No c. 102, há uma repetição da mesma figuração dos Violoncelos descrita no 

c. 82, agora nas madeiras. Trata-se de uma transferência de registro ascendente, e uma nova 

retomada, no c. 104, da estrutura fundamental inicial.  

No c. 114, ao se atingir a nota Fá♮, uma vez que o 2̂ da Melodia Fundamental 

será alcançado no c. 118, considera-se tal nota como nota de passagem, cromática (fig. 124). 

 

 

Figura 124: Fá♮, nota de passagem entre Fá# e Mi. 

 

No c. 118 atinge-se a nota Mi, 2̂ da estrutura melódica fundamental. Tal nota 

ocorre no âmbito harmônico de Mi maior, com a função de dominante da dominante, e faz com 

que percebamos toda a seção já no âmbito de outra tonalidade (2º Grupo Temático).  

Neste mesmo ponto, inicia-se uma outra Trilha (nº 2), pertinente apenas à 

seção formal específica (2º Grupo Temático), com início no 5̂ da nova tonalidade. É 

exemplificada abaixo por meio da fig. 125. 

 

 

Figura 125: alcance do 2̂ da Melodia Fundamental, por sua vez 5̂ do 2º Grupo Temático. Estabelecimento da 

Trilha 3 e alcance da dominante (c. 122). 
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O campo harmônico de Lá maior, característico da dominante no âmbito da 

Forma Sonata, é atingido no c. 122, juntamente com a nota Lá na linha superior. A partir deste 

alcance, na voz mais aguda, foi grafada uma terceira Trilha (Tr. 3) pontilhada, demonstrando-

se a importância desta nota no âmbito da Seção (rever fig. 125). No entanto, parece-nos que 

não há aí maiores implicações estruturais76.  

No c. 134 nota-se certa relevância da nota Sol#, aí considerada uma bordadura 

inferior (com todas as ressalvas de transferência de registro) em relação à polarização melódica 

do Lá. Entre os cc. 136-151 há significativa alteração métrica na partitura, propondo-nos 

figurações musicais análogas a pequenos Cânones, evidenciando o caráter contrapontístico da 

escrita do compositor. 

No c. 152, a bordadura inferior de Sol# completa-se ao alcançar-se a nota Lá, 

na linha superior. O acorde de Lá maior tônica (V grau em relação à tonalidade original) 

consolida-se neste compasso, mesmo com o surgimento de alguns desdobramentos lineares na 

linha superior (cc. 152-155). Finalmente, no c. 156, a melodia retoma a nota Mi estrutural (com 

transferência de registro), que permanece até o c. 174 (fig. 126).  

 

 

Figura 126: transferências de registro da Melodia Estrutural. 

 

A Trilha 2, referente ao 2º Grupo Temático, resolve-se a partir do c. 177. 

Trata-se de uma linha de caráter 5̂ – 1̂,  no âmbito de Lá maior, concluindo-se no c. 182 (Casa 

2 – fig. 127)77. 

 

                                                 
76 O que se demonstra nos gráficos posteriores.  
77 Desconsidera-se, nesta abordagem, a Casa 1, para retorno ao c. 2.  
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Figura 127: conclusão do 2º Grupo Temático. 

 

Iniciada no c. 183, a Seção de Desenvolvimento parece ser uma grande 

realização da escrita contrapontístico-estrutural de Brahms. Destacam-se neste sentido a 

bordadura superior em relação à nota Mi estrutural na linha superior, c. 191 (Fá♮), o movimento 

de intervalos de 6a. paralelos iniciado no c. 197, a passagem pelo acorde de Dó Maior no c. 204, 

e a bordadura inferior, presente no c. 223 (Ré#).  

A partir do c. 224, a peça parece polarizar o acorde de Mi menor, (ii grau da 

tonalidade principal). No c. 227 retoma-se a nota Mi da Melodia Fundamental, completada pelo 

alcance, no c. 262 do acorde de Lá maior. No âmbito de uma nova polarização de Lá, 

compreendida como um pedal, diversos acordes se sobrepõem à nota da linha inferior, muitos 

dos quais como desdobramentos lineares (a partir do c. 263). 

No c. 286 há o alcance de Fá# na linha superior, o que poderia fazer com que 

pensássemos na ocorrência, anterior a este ponto, de uma Interrupção78, e de uma retomada do 

Fá# na Melodia Fundamental. No entanto, o alcance do acorde de Fá# menor neste ponto, 

somado à tonicização não convincente de Ré maior nos cc. 290-294, não corrobora esta visão 

(fig. 128). 

 

                                                 
78 A Interrupção, no sentido Schenkeriano do termo, é uma característica típica da Forma Sonata. Dá-se pela 

retomada da Estrutura Fundamental, no final do Desenvolvimento, tal qual o início da obra (NEUMEYER e 

TEPPING, 1998, p. 86). 
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Figura 128: desdobramentos, aparecimento do I Grau harmônico, mas não convincente a ponto de ser 

considerada uma Interrupção. 

 

De forma gradual, a Interrupção ( || ) ocorre no c. 301., com o último 

surgimento da nota Mi estrutural, transferida para o registo mais próximo ao da Linha 

Fundamental. No c. 302, retoma-se a nota Fá#, enquanto que a harmonia de Ré maior estrutural 

(I grau) é reestabelecida no c. 307 após movimentação descendente em direção a Ré (fig. 129). 

 

 

 

Figura 129: retomada após Interrupção, a partir do c. 302. 

 

Diferentemente da Exposição, em que se estabelecem três Trilhas, na 

Recapitulação a Melodia Fundamental do 1º Grupo Temático está restrita aos cc. 302-309, 

direcionando-se à nota Ré (ver fig. 129). Reestabelece-se a bordadura dupla com transferência 

de registro entre os cc. 310 e 314, além dos intervalos de 6as paralelos dos cc. 318-323. 

No c. 335 retoma-se o Fá# na Melodia Fundamental, enquanto que no c. 346 

retorna-se à nota Ré, na linha do baixo. Neste ponto, a voz superior dirige-se a Fá♮, enquanto 
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que nos cc. 362 a 366 polariza-se a nota Sol, formando-se uma bordadura dupla em relação ao 

Fá da linha fundamental.  

No c. 386, após o acorde de 6ª aumentada, atinge-se a nota Lá na linha 

superior. Ela é paralela à nota Mi do 2º Grupo Temático da Exposição, por nós considerado 

possuidor de uma Trilha de caráter  5̂ – 1̂. A partir daí, portanto, retoma-se a Trilha 2, pertinente 

apenas ao 2º Grupo Temático desta Seção Formal.  

Nos cc. 445-447 há a aparente resolução de ambas as Trilhas: tanto aquela 

pertinente apenas ao 2º Grupo Temático, quanto a grande linha fundamental da Peça. A fig. 130 

exemplifica estas questões.  

 

 

 

Figura 130: direcionamento para conclusão da Estrutura Fundamental. 

 

Tal resolução, definitiva, ocorre apenas, contudo, no c. 477, com o alcance 

do I grau harmônico. Como finalização, a partir do c. 447 inicia-se uma seção (solo de Trompa) 

em torno da nota Mi, Bordadura Superior da nota Ré (Coda). Retoma-se a nota Ré no c. 477, 

juntamente com o baixo, também em Ré (fig. 131).  
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Figura 131: solo de Trompa no âmbito de Bordadura Superior em relação a Ré. 

 

Após alguns desdobramentos, retoma-se o acorde de Ré maior no último 

compasso do Movimento, c. 521. 

Em relação aos gráficos da próxima camada, Intermediária, devido à 

complexidade e à riqueza de detalhes que a obra comporta, foi necessária a elaboração de dois 

gráficos representando diferentes perfis desta camada: 2a e 2b. Este artifício será capaz de 

possibilitar-nos uma melhor compreensão de muitas das questões abordadas no Gráfico 1, 

principalmente em relação à identificação das camadas estruturais e sua relação com a Estrutura 

Fundamental. 

 

 

Gráfico 2a - Camada Intermediária 1 

Figura nº 132 (2 páginas) 
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Considerações sobre o Gráfico 2a (fig. 132) 

 

Neste primeiro gráfico, 2a, suprimem-se os prolongamentos de menor 

importância. Mantêm-se as principais figurações contrapontísticas, bem como bordaduras, 

notas de passagem de maior importância e Trilhas intermediárias inerentes às Seções Formais. 

Percebe-se, no primeiro sistema, a restrição da Trilha 2, até apenas o c. 46. 

Em relação ao acorde de Lá Maior, no c. 122, em âmbito macroestrutural, não se visualiza uma 

modulação, mas sim apenas uma polarização.  

Outro aspecto importante que o gráfico nos demonstra é a grande utilização 

das transferências de registro por toda a Estrutura Fundamental da obra.  

 

 

 

Gráfico 2b - Camada Intermediária 2 

Figura nº 133 
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Considerações sobre o Gráfico 2b (fig. 133) 

 

Neste gráfico, já mais ligado à Estrutura Fundamental, percebe-se o percurso 

básico da obra, notando-se a influência da Interrupção em sua arquitetura. Retiraram-se aqui as 

Trilhas pertinentes às Seções formais e prolongamentos de maior importância.  

 

 

Gráfico 3 – Estrutura Fundamental 

 

 

Figura 134: Estrutura Fundamental do Movimento. 

 

 

Considerações sobre o Gráfico 3 (fig. 134) 

 

Trata-se do resumo estrutural da obra, notadamente no âmbito da Forma 

Sonata. O perfil melódico de caráter 3̂ – 1̂ é acompanhado pela progressão harmônica I – V – 

I. Conclui-se, portanto, que se trata de um caminho estrutural muito econômico e essencial para 

uma obra de significativa complexidade e riqueza. 
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II Movimento – Adagio non troppo – L’istesso tempo ma grazioso 

 

Tonalidade: Si maior. Compasso quaternário simples. Forma Sonata 

 

Número de compassos: 104. 

 

Gráfico 1 - Camada de Superfície  

Figura nº 135 (6 páginas). 
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Considerações sobre o Gráfico 1 (fig. 135) 

 

Em contraposição ao I Movimento, o perfil melódico estrutural aqui 

desenvolvido é o de 5̂ – 1̂, inicialmente apresentado pelo solo dos Violoncelos na anacruse ao 

c. 1. Tal progressão escalar descendente é uma característica do Movimento tanto no aspecto 

macroestrutural, ou seja, no âmbito da Estrutura Fundamental, como no próprio fraseado de 

seus principais temas. A fig. 136 já demonstra tal característica no perfil melódico inicial. 

 

 

Figura 136: característica do perfil melódico inicial. 

 

Na voz superior, são descritas três Trilhas: uma delas para o aspecto total da 

obra (1), outra exclusivamente em relação ao 1º Grupo Temático (2), e outra, tracejada (3), 

apenas para fraseado inicial da obra.  

Paralelamente à questão melódica, há no Baixo um desdobramento 

harmônico do acorde de Si maior (fig. 137). 

 

Figura 137: desdobramento harmônico de Si maior, no baixo. 

 

No c. 4, outro desdobramento harmônico ocorre na linha superior, devido à 

própria característica melódica deste Movimento, com a utilização de arpejos. A nota Mi, no 3º 

tempo do c. 5, pode ser considerada uma bordadura inferior em relação à Melodia Estrutural, 

equivalendo à 7ª do acorde de dominante (Fá#maior com 7ª). No c. 7, uma pequena progressão 

escalar descendente é interrompida, com novo alcance no c. 8 da nota Fá#, 5̂ (fig. 138).  
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Figura 138: desdobramento na voz superior e novo alcance de Fá#. 

 

No c. 9, a nota Sol, acompanhada da nota Dó no baixo (dominante da 

dominante, Dó# maior) pode ser compreendida como uma bordadura superior. Já no c. 13 

retoma-se o Fá#, 8ª acima, por intermédio de transferência de registro da Linha Fundamental. 

No c. 15, encerra-se esta melodia no âmbito do 1º Grupo Temático, com movimentação escalar 

descendente (fig. 139). 

 

 

 

Figura 139: conclusão da Trilha do 1º Grupo Temático, concernente à Trilha 2. 

 

Dos cc. 13 a 22 desenvolvem-se, na linha superior, bordaduras inferiores (Mi) 

em relação ao Fá# estrutural. No c. 32 retoma-se a nota Fá# para uma movimentação escalar 

descendente rumo à nota Lá#, início da Trilha correspondente ao 2º Grupo Temático, com  perfil 

3̂ – 1̂ (fig. 140).  
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Figura 140: alcance e início do 2º Grupo Temático. 

 

 

Neste 2º Grupo Temático ocorrem diversas transferências de registro, tais 

como as apresentadas nos cc. 34, 35 e 40. No âmbito da nova tonalidade, Fá# Maior, tal Grupo 

encerra-se no c. 47 (fig. 141).  

 

 

 

Figura 141: finalização do 2º Grupo Temático. 

 

Não há estabilidade harmônica neste Fá# maior, contudo. Ele transforma-se 

imediatamente em dominante da tonalidade de Si menor, atingida no c. 49. Uma movimentação 

melódica escalar ascendente (c. 47 em diante) transforma-se em desdobramento linear de Lá 

maior (cc. 53-54), com destino a nota Mi, bordadura inferior da nota Fá# estrutural. Já no c. 57 

polariza-se a nota Sol, por sua vez, bordadura superior em relação ao mesmo Fá#. 

No c. 65, rumo ao final do Desenvolvimento, retoma-se a Melodia Estrutural 

juntamente com o acorde de Fá# maior dominante. Tal linha melódica é interrompida no final 

do c. 67, com a nota Dó# (2̂), o que é uma ocorrência típica da Forma Sonata (fig. 142). 
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Figura 142: Interrupção. 

 

No c. 68 retoma-se a Estrutura Fundamental, tal qual no início da obra (fig. 

143). No c. 75 encerra-se a Trilha 2, referente ao 1º Grupo Temático. O 2º Grupo Temático não 

ocorre como na Exposição, de forma que não há aqui uma contundente nova utilização de perfil 

3̂ – 1̂, o que proporcionaria um possível salto de 3ª descendente nesta Trilha (Fá#-Ré#). Há sim 

uma movimentação descendente com destino à nota Dó#, no c. 96. Uma vez que o Fá# é 

novamente evidenciado na anacruse do c. 97, tal caminho descendente poderá ser considerado 

como um prolongamento de Fá#. 

 

 

Figura 143: retomada da Estrutura Fundamental 

 

No c. 97 há uma última retomada do 5̂ estrutural, com vistas à resolução no 

c. 99 (fig. 144). Há, a partir deste ponto, alguns desdobramentos de acordes diminutos, com 

destino à retomada da tonalidade de Si maior, no c. 103. 
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Figura 144: resolução da Estrutura Fundamental. 

 

 

Gráfico 2a - Camada Intermediária 1 

Figura nº 145 
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Considerações sobre o Gráfico 2a (fig. 145) 

 

O  Gráfico 2a realça ainda mais o caráter 5̂ – 1̂ da Melodia Estrutural. Há 

nada menos do que 7 movimentações escalares descendentes partindo do Fá#, iniciadas nos cc. 

1, 13 (anacruse), 32, 65 (interrompida), 68, 75 (interrompida) e 97. 

Vale observar ainda o considerável número de Transferências de Registro, 

sobretudo em relação às notas de Bordadura.  

 

Gráfico 2b - Camada Intermediária 2 

Figura 146 
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Considerações sobre o Gráfico 2b (fig. 146) 

 

Neste gráfico, já bem próximo à Estrutura Fundamental da obra, consegue-se 

perceber a forma com que o 2º Grupo Temático se insere no âmbito desta Estrutura.  

 

 

 

Gráfico 3 – Estrutura Fundamental 

Figura 147 

 

 

Figura 147: Estrutura Fundamental do II Movimento. 

 

Compreende-se, aqui, a Estrutura Fundamental do Movimento, com a 

Melodia Estrutural interrompida no âmbito da Forma Sonata. 
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III Movimento - Allegretto grazioso (Quase Andantino) / Presto ma non assai 

/ Tempo primo / Presto ma non assai / Tempo primo 

 

Tonalidade: Sol Maior. Compasso ternário simples. Forma: Dupla Variação (Ternária). 

 

Número de compassos: 240. 

 

Gráfico 1 - Camada de Superfície  

Figura nº 148 (6 páginas) 
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Considerações sobre o Gráfico 1 (fig. 148) 

 

Há, neste Movimento, uma retomada de perfil 3̂ -  1̂ da Melodia Fundamental, 

assim como no I Movimento. No âmbito de Sol maior, a nota Si é apresentada no Oboé, 

ornamentada com diversas notas de prolongamento ao seu redor. Há uma movimentação escalar 

descendente desenvolvida a partir do c. 4 até o c. 12, com transferência de registro (fig. 149). 

 

 

Figura 149: apresentação do 3̂ e movimentação escalar descendente com transferência de registro. 

 

Iniciam-se aí 3 Trilhas. A 1ª equivale à Melodia Fundamental de todo o 

Movimento; a 2ª diz respeito à Seção A, e a 3ª é correlata à 1ª Frase do Movimento. 

A partir do c. 13, há outra movimentação escalar descendente a partir da nota 

Ré, de forma que haveria alguma possibilidade de se compreender a Melodia Fundamental, 

neste ponto, como 5̂ -  1̂. No entanto, a consistente preponderância da nota Si, seja no início das 

seções ou no decorrer da peça, faz com que tal ponto de vista não nos pareça como o mais 

plausível. 

A partir do c. 23, há uma variação modal Sol maior/ Sol menor. Tal questão 

pode ser compreendida por meio da observação da nota Si pertencente à Melodia Fundamental: 

quando bemolizada, configura-se Bordadura Inferior em relação ao Si♮ estrutural (fig. 150). 

 

 

Figura 150: Si♭, Bordadura Inferior em relação a Si♮. 
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No c. 28, há uma conclusão da Trilha 2 da Seção A, com o alcance da nota 

Sol. A nota Si estrutural do Movimento é recuperada logo após, no c. 31 (fig. 151). 

 

 

Figura 151: Conclusão de Trilha 2 e retomada da nota Si estrutural. 

 

A partir do c. 42, há uma progressão ascendente, em 3as paralelas, com vista 

ao alcance da nota Mi no c. 51, por sua vez o 3̂ estrutural da Seção B, cuja tonalidade é de Dó 

maior, IV Grau harmônico de Sol, tonalidade do Movimento. Inicia-se aí uma nova Trilha 2, 

concernente exclusivamente a esta Seção (fig. 152). 

 

 

Figura 152: início de nova Trilha 2 concernente à Seção B. 

 

Nota-se uma polarização da nota Sol a partir do c. 62. A Trilha referente à 

Seção B conclui-se no c. 74 por meio de transferência de registro (fig. 153).  
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Figura 153: conclusão da Seção B. 

 

No c. 75, a nota Si da Melodia Estrutural é retomada – tal qual uma progressão 

melódica descendente natural proveniente da nota Dó, última nota da Melodia da Seção B. A 

Harmonia Estrutural de Sol maior é reapresentada no c. 90. Há uma nova movimentação de 3as 

paralelas ascendente a partir do c. 93, análoga àquela apresentada no c. 42. Restabelece-se a 

nota Si no c. 101. 

No c. 150, retoma-se a movimentação de perfil 3̂ -  1̂ característica da Seção 

B já descrita anteriormente. Novamente, por meio de transferência de registro, conclui-se tal 

linha no c. 165 (fig. 154). 

 

 

Figura 154: retomada e conclusão da Seção B. 

 

No âmbito de uma movimentação escalar descendente que se inicia no c. 192, 

há o surgimento de um pequeno trecho na tonalidade de Fá# maior. A preponderância da nota 

Lá# pode ser compreendida como uma bordadura inferior em relação à Melodia Fundamental, 

enquanto que este acorde especificamente, de Fá# maior equivale apenas a uma polarização de 

Si maior, III grau alterado de Sol maior. 
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A Melodia Fundamental do Movimento encerra-se no c. 224, como 

demonstra a fig. 155. A partir daí são construídas figurações melódicas de prolongamento em 

torno da nota Sol e do I Grau harmônico. 

 

 

Figura 155: conclusão da Estrutura Fundamental. 

 

 

Gráfico 2a - Camada Intermediária 1 

Figura nº 156 
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Considerações sobre o Gráfico 2a (fig. 156) 

 

O Gráfico 2a reitera a predominância da nota Si como 3̂ da Melodia 

Fundamental, bem como evidencia diversas movimentações escalares descendentes. Há um 

número muito grande de Transferências de Registro, o que parece ser uma característica do 

Movimento, e também da Sinfonia, uma vez que tal questão já foi pontuada em Movimentos 

anteriores.  

Em relação à Trilha da Seção B, iniciada no c. 52, parece ser uma grande 

preparação escalar descendente à retomada do Si estrutural no c. 75. Tal processo ocorre 

novamente entre os cc. 164 e 172. No c. 224, conclui-se a Estrutura Fundamental do 

Movimento. 

 

Gráfico 2b - Camada Intermediária 2 

Figura nº 157 
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Considerações sobre o Gráfico 2b (fig. 157) 

 

O Gráfico 2b evidencia com maior detalhe as diversas Transferências de 

Registro da Melodia Fundamental. 

 

Gráfico 3 – Estrutura Fundamental 

Figura nº 158 

 

Figura 158: Estrutura Fundamental do III Movimento. 

 

 

Considerações sobre o Gráfico 3 (fig. 158) 

 

O Gráfico 3 evidencia o perfil 3̂ -  1̂ da Melodia Fundamental, acompanhado 

pelos Graus Harmônicos I – V – I. 
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IV Movimento - Allegro con spirito / Tranquillo / in tempo 

 

Tonalidade: Ré Maior. Compasso binário simples. Forma Sonata. 

 

Número de compassos: 429. 

 

Gráfico 1 - Camada de Superfície  

Figura nº 159 (10 páginas) 
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Considerações sobre o Gráfico 1 (fig. 159) 

 

A utilização do perfil 3̂ - 1̂ na Melodia Fundamental, neste último Movimento, 

sugere-nos a retomada da própria Estrutura Fundamental do I Movimento, na mesma tonalidade 

(Ré maior). No âmbito do 1º Grupo Temático há a polarização das principais notas do acorde 

de Ré maior: 

 

a) A nota Ré é enfatizada logo no c. 1 e retomada no c. 4. 

 

b) Fá# é realçado a partir do c. 4, e escolhido como ponto de partida da 

Melodia Fundamental, a partir do qual são traçadas duas Trilhas: a 1ª 

refere-se ao aspecto formal de todo o Movimento, e a 2ª faz alusão 

exclusivamente ao 1º Grupo Temático (fig. 160). 

 

 

 

Figura 160: Fá#, 1ª nota da Melodia Fundamental 

 

c) A nota Lá é polarizada a partir do c. 13, como Desdobramento Linear do 

acorde de Ré maior. 

 

Na linha superior, uma grande movimentação escalar descendente realizada 

a partir da nota Ré é percebida a partir do c. 4 (fig. 161). Desdobramentos lineares surgem nos 

cc. 13, 17, 19 e 23, e despontam como uma das principais características texturais do 

Movimento. 

 



188 

 

 

Figura 161: movimentação escalar descendente a partir da nota Ré, c. 4. 

 

No c. 24, encerra-se a Melodia Fundamental pertinente ao 1º Grupo Temático, 

idêntica à do próprio Movimento (3̂ - 1̂): Fá#-Mi-Ré. Retoma-se aí também a figuração do início 

do Movimento, com posterior alcance da nota Fá# no c. 29. 

No c. 32, uma polarização de Sol faz com que possamos compreender esta 

nota como Bordadura Superior em relação ao Fá# estrutural. Uma série de novos 

Desdobramentos Lineares ocorrem a partir do c. 35, enquanto que nova movimentação escalar 

descendente a partir da nota Ré desenvolve-se no c. 44, com destino à nota Fá# estrutural do c. 

52. Uma outra movimentação escalar ascendente ocorre no c. 53 proporcionando à Melodia 

Estrutural uma Transferência de Registro.  

A partir do c. 60, alcança-se a nota Fá♮. Por meio de diversas Transferências 

de Registro, surge um desenho escalar descendente com vistas ao alcance da nota Dó# do c. 78, 

por sua vez, o início da Trilha do 2º Grupo Temático (Dó#-Si-Lá, 3̂ - 1̂, Lá maior). A fig. 162 

demonstra tal figuração escalar. 

 

 

Figura 162: movimentação escalar de passagem, com destino ao início da Trilha do 2º Grupo Temático. 

 

 

Diferentemente do 1º Grupo Temático, nesta nova seção a principal nota da 

Trilha, Dó#, é apresentada logo no início, nos 1os Violinos, com grande destaque.  Novos 

Desdobramentos Lineares característicos deste Movimentos surgem a partir do c. 82. 

Figurações escalares descendentes reaparecem a partir do c. 98 e 107. Curiosamente, a partir 

do c. 102, no Baixo, se considerarmos as Transferências de Registro, observaremos também 

uma movimentação escalar descendente com início na nota Ré# e destino na nota Si (fig. 163). 
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Figura 163: movimentação escalar descendente no Baixo, com Transferências de Registro. 

 

No c. 113, a Trilha do 2º Grupo Temático parece concluir-se. No entanto, a 

nota Dó# é imediatamente retomada no c. 114, e confirmada no c. 118. Tal Trilha, por sua vez, 

só se encerra no c. 142, com diversos acordes cadenciais. O alcance do 2̂, Si, ocorre em voz 

interna (Violas), com transferência de registro (fig. 164). 

 

 

Figura 164: fim da Estrutura Fundamental do 2º Grupo Temático. 

 

No c. 155, retoma-se a frase do início do Movimento, com novo alcance da 

nota Fá# no c. 158. A partir daí surgem algumas movimentações de cunho contrapontístico. 

No c. 165, na linha superior, há uma polarização da nota Dó#, que perdura 

até o c. 188. Esta polarização, no Desenvolvimento, faz-nos relembrar a importância desta nota 

como início da Trilha do 2º Grupo Temático, no c. 78. Uma nova subseção aí surge na região 

harmônica de Dó# menor, vii Grau (com a 5ª alterada) de Ré maior (cc. 184-188). 

A partir do c. 198, há um grande direcionamento ascendente com vistas à 

retomada da nota Fá# estrutural, no c. 203. Ela, aí, é acompanhada pelo acorde de Fá# maior, 

III Grau alterado de Ré Maior (fig. 165).  
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Figura 165: direcionamento ascendente rumo à nota Fá#. 

 

O alcance do acorde de Dominante (Lá maior), juntamente com a nota Mi, 2̂ 

da Melodia Estrutural, é discreto e ocorre no c. 227. Uma rápida movimentação até a nota Dó♮, 

no c. 234, ocorre, enquanto que no c. 236, uma polarização rápida de Mi bemol faz com que 

considere-se tal nota como bordadura inferior. Finalmente, a nota Mi é retomada no c. 240, e 

resolvida na nota Ré, no c. 244. Ocorre aí a característica Interrupção da Estrutura Fundamental 

no fim do Desenvolvimento, uma vez que a Melodia Estrutural é retomada no c. 247. A figura 

166 exemplifica estas passagens. 

 

 

Figura 166: final do Desenvolvimento – Interrupção. 

 

Na Recapitulação, como já foi dito, reintroduz-se a Estrutura Fundamental: 

Harmonia em I Grau no c. 244 e 3̂ da Melodia Estrutural no c. 247. Retomam-se as figurações 

de desdobramento linear. 

No c. 281, 2º Grupo Temático da Recapitulação, de característica 3̂ - 1̂ como 

já vimos anteriormente, há uma nova retomada de Fá# estrutural. Transfere-se seu registro no 

c. 289. A partir do c. 301, há uma breve polarização da nota Fá♮, Bordadura Inferior de Fá# 

estrutural. 
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No c. 344, dá-se a resolução da Melodia Fundamental, novamente em voz 

interna (fig. 167), assim como no final da Trilha do 2º Grupo Temático (cc. 141-142). 

 

 

Figura 167: Resolução da Estrutura Fundamental do III Movimento. 

 

A partir do c. 345, há uma nova série de desdobramentos lineares, que têm 

como objetivo o c. 353, início da Coda. Neste ponto, há uma polarização da nota Lá, que desce 

para a nota Fá♮, no c. 368 (considerando-se a ocorrência de transferência de registro). Tal nota 

é retomada no c. 375. Uma vez completa, não há mais movimentações de âmbito Estrutural 

nesta subseção. 

Diversas movimentações escalares descendentes, o que foi uma característica 

marcante deste Movimento, passam a ocorrer a partir do c. 397, seguidamente. No c. 405 

retoma-se o I grau harmônico, juntamente com o Ré da Melodia Fundamental, no c. 429. Um 

grande coro de Metais, com sentido de prolongamento, faz-nos relembrar a nota Fá# estrutural 

do início do Movimento (fig. 168), mas a resolução do último acorde, em Ré maior, retoma a 

nota Ré final e encerra a Sinfonia com notável eloquência.  
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Figura 168: coro de Metais em Prolongamento (vozes internas do pentagrama superior). Resolução eloquente.  

 

 

 

Gráfico 2a - Camada Intermediária 1 

Figura nº 169 (2 páginas) 
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Considerações sobre o Gráfico 2a (fig. 169) 

 

No início do gráfico, estabelece-se a Estrutura Fundamental. Há uma rápida 

resolução na linha superior, mas, contudo, o Fá# é retomado no c. 29. Há uma movimentação 

escalar descendente (de passagem) dos cc. 60 ao 70 ligando o Fá# estrutural ao início da Trilha 

do 2º Grupo Temático. Após o término deste 2º Grupo, no c. 142, há uma polarização da nota 

Sol, na linha superior. Tal nota pode ser compreensível como nota de passagem entre o 1̂ do 

fim do 2º Grupo Temático e a retomada do 3̂, Fá#, da Melodia Fundamental (c. 155). 

Variadas transferências de Registro ocorrem no fim do Desenvolvimento (cc. 

206/221 e 227/240). Mais uma vez aparece aí a Interrupção, procedimento típico da Forma 

Sonata. Após tal ocorrência, a Estrutura Fundamental é retomada e completa no c. 345. 

Nos cc. 353, 375, 397 e 413, polariza-se a nota Lá, 5̂ de Ré maior. Na 1ª e 3ª 

ocorrências desta polarização, constata-se um percurso descendente até a nota Fá♮. 

 

Gráfico 2b - Camada Intermediária 2 

Figura nº 170 
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Considerações sobre o Gráfico 2b (fig. 170) 

 

Percorre-se aqui o caminho para o gráfico de Estrutura Fundamental. 

Percebem-se as numerosas transferências de registro, bem como as rápidas polarizações após o 

encerramento da Melodia Estrutural.  

 

Gráfico 3 – Estrutura Fundamental 

Figura nº 171 

 

 

Figura 171: Estrutura Fundamental do IV Movimento. 

 

Considerações sobre o Gráfico 3 (fig. 171) 

 

Trata-se de uma típica Estrutura Fundamental de Forma Sonata, com 

Interrupção, na tonalidade de Ré Maior, com perfil melódico de 3̂ - 1̂ e perfil harmônico I-V-I. 

 

 

 

Estudo Comparativo das Estruturas Fundamentais dos Movimentos da Sinfonia nº2 de 

Johannes Brahms 

 

Ao fim das análises individuais de todos os Movimentos da Sinfonia nº2 de 

Johannes Brahms de acordo com o procedimento metodológico Schenkeriano, algumas 

observações podem ser constatadas, sobretudo se compararmos suas próprias Estruturas 

Fundamentais. Elas estão descritas na fig. 172. 
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A partir desta figura, pensando-se na Sinfonia em sua totalidade, algumas 

possíveis relações podem ser criadas: 

 

1) A nota Fá# (3̂) do início da Melodia Fundamental do I Movimento é a 

mesma nota Fá# do início do II Movimento (5̂) . Pode ser considerada, no 

início do II Movimento, a ocorrência de uma Retomada Melódica. 

 

2) No desenrolar do II Movimento, a escolha da tonalidade de Si maior faz 

o que a Estrutura Fundamental passe pela nota Ré# de forma a criar 

variação melódica em relação ao I Movimento.  

 

3) O II Movimento, em seu percurso 5̂ - 1̂, leva o Fá# inicial em direção à 

nota Si. 

 

4) O III Movimento inicia-se com a nota Si, justamente a chegada da 

Melodia Estrutural do Movimento anterior. De caráter 5̂ - 1̂, encerra-se 

com a nota Sol. 

 

5) A 1ª nota da Melodia Estrutural do último Movimento é Fá#, ou seja, a 

nota logo abaixo da última nota Sol do III Movimento.  

 

6) A última nota Estrutural é Ré, ou seja, a conclusão de todo este perfil 

escalar descendente.  

 

7) O percurso harmônico em relação a Ré maior, é uma progressão de 

intervalos de 3as descendentes (I-VI-IV), completados com uma Cadência 

Autêntica Perfeita (I-V-I), no último Movimento. 

 

A fig. 173, por meio da síntese das Estruturas Fundamentais dos Movimentos 

(com supressão das Interrupções), demonstra as ideias descritas acima. 
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Figura 173: Grande linha descendente de toda a Sinfonia nº 2. 
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CAPÍTULO 3 
 

Análise comparativa entre os resultados e dados encontrados  
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3  Análise Comparativa entre os resultados e dados encontrados 

 

 

3.1 Considerações sobre inter-relações de procedimentos metodológicos analíticos 

aplicados à Sinfonia nº 2, de Brahms 

 

Neste capítulo, serão apresentados pontos de aproximação ou de afastamento 

entre as interpretações analíticas encontradas a partir dos procedimentos metodológicos 

discutidos no capítulo 2. 

Serão reconsiderados os resultados encontrados nas análises desenvolvidas, 

verificando paralelos entre as perspectivas advindas das diferentes visões metodológicas 

determinadas. Quando possíveis conclusões forem antagônicas, isto é, quando os resultados 

originados da aplicação dos procedimentos não venham a convergir, explicitar-se-ão aqui tais 

ambiguidades e/ou diferenças, propondo possíveis e variados caminhos com vistas a uma 

interpretação. 

Realça-se, inicialmente, que a própria escrita de Brahms, em sua Sinfonia nº 

2, já nos traz um sem-número de ambiguidades. No cap. 8 do livro Beyond Orpheus: Studies in 

Musical Structure (1980), denominado, “Ambiguidade como Premissa”, o musicólogo David 

Epstein expõe a seguinte reflexão sobre esta obra: 

 

Talvez nenhum compositor do período tenha revelado tantas possibilidades 

estruturais de ambiguidade como Brahms. Sua Segunda Sinfonia é um caso a 

se pontuar: propriedades ambíguas inerentes às ideias básicas do Movimento 

inicial exercem efeitos recorrentes por toda a estrutura dos Movimentos 

subsequentes (EPSTEIN, 1980, p. 162).79 

 

 

Parece-nos vital, portanto, que tais ambiguidades sejam aqui explicitadas, 

verificando-se como transitam por toda a obra, e verificando como foram compreendidas sob a 

ótica de cada um dos procedimentos discutidos. Por meio dos variados resultados analíticos 

                                                 
79 Trad. nossa. Original: “Perhaps no composer of the period so reveled in the structural possibilities of ambiguity 

as did Brahms. His Second Symphony is a case of point, ambiguous properties inherent in the basic ideas of the 

opening movement exerting pervasive effects upon the overall structure of the subsequent movements”. Neste 

capítulo, o autor sustenta que ambiguidades estruturais, muitas das vezes apresentadas no início das obras, exercem 

influência específica subsequente na música. Um exemplo é a Sinfonia Renana, de Schumann. A ambiguidade 

rítmica/métrica dos compassos iniciais (3/4 e 3/2) determinam as relações de tempo para os Movimentos 

subsequentes.   
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encontrados, procurar-se-á oferecer, também, alguns possíveis caminhos interpretativos diante 

de tais interrogações. 

De forma prática, serão descritas, nos próximos tópicos, todas as seções de 

vital importância formal, com ênfase nas que proporcionaram maiores questionamentos 

analíticos. A partir das 3 análises efetuadas, puderam ser compreendidos neste trabalho tanto 

os principais pilares da obra quanto os pontos de maior dúvida interpretativa, objetos estes que 

demandarão, neste capítulo, maior reflexão. 

Após a exposição de todas estas questões, tais considerações serão 

confrontadas, no próximo capítulo, com três gravações realizadas por orquestras de reconhecida 

capacidade técnica, tendo à frente regentes reconhecidos como grandes intérpretes da obra de 

Brahms. Como percepção da pertinência do extenso trabalho analítico realizado, verificar-se-á, 

de fato, a reflexão dos resultados analíticos encontrados em suas interpretações e, no caso dos 

principais pontos de dúvidas interpretativas, de que forma foram abordados pelos regentes e 

grupos orquestrais. Verificar-se-á, ainda, de forma empírica, a partir de minha experiência como 

intérprete, se tais performances se aproximam de resultados analíticos advindos das posturas 

metodológicas estudadas. 
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3.2   Compilação de diferentes propostas interpretativas a partir da realização das análises 

e de seus resultados 

 

Neste subcapítulo, serão descritas diversas questões analíticas pertinentes à 

Sinfonia nº 2, de Johannes Brahms, explicitando-se os pontos de vista apresentados pelas 

diferentes perspectivas metodológicas.  

 

I Movimento – Allegro non Troppo 

 

Exposição 

 

1º Grupo Temático  

 

Caráter anacrústico ou tético 

 

O primeiro 1º Grupo Temático apresenta-se imediatamente e é reexposto 

integralmente, a posteriori. O grande desafio analítico pertinente aos primeiros compassos da 

obra, questão essa que pode influenciar diretamente a escolha das arcadas a serem utilizadas 

nas cordas graves, traz-nos a seguinte pergunta: a figuração inicial de bordadura dos 

Violoncelos e Contrabaixos é anacrústica ou tética? 

Não há conclusão definitiva. A aplicação do procedimento Formal, cuja 

ênfase maior é a de compreender o caráter do fraseado inicial, valoriza a melodia desenvolvida 

nos Sopros, buscando entendê-la ao compará-la a parâmetros usuais do viés Formal, tais como 

Sentença, Período ou Grupo de Frases. Desta forma, compreende-se tal figuração inicial das 

Cordas graves mais como uma breve introdução à frase inicial, ou seja, uma anacruse, 

valorizando-se, no baixo, o alcance da dominante Lá maior no c. 2, cujo âmbito será retomado 

no c. 14 e mantido até o fim do c. 43. O 1º Grupo Temático, ao ser reexposto no c. 302, não 

possui a figuração de bordadura antes do Tema principal dos sopros, o que pode corroborar a 

classificação anacrústica: se não é reexposto linearmente, supõe-se que não possua tanta 

importância estrutural.  

Sob uma outra perspectiva, o procedimento Motívico considera a bordadura 

inicial como Motivo I, força motriz essencial da obra. Possuidor de tal importância literal, o 
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Motivo I não teria simples caráter introdutório, o que nos faz supor que, sob esta ótica, a 

classificação desta figuração como tética seja mais a aplicável. 

Por meio do gráfico advindo do procedimento Schenkeriano pode-se 

visualizar considerável importância no estabelecimento do I Grau harmônico-estrutural, Ré 

maior, logo no c. 1, no baixo. A bordadura é classificada como um prolongamento, capaz de 

reforçar o estabelecimento deste centro. Dispõe-se o acorde de Ré maior harmônico-estrutural 

logo no c. 1, enquanto se alcança o Fá# melódico-estrutural nas Trompas no c. 2. Considerando-

se o gráfico 1 e visualizando que a primeira nota apresentada no baixo é aquela que será a base 

harmônica do que perdurará por toda a Sinfonia, é de se pressupor que o primeiro compasso, 

nas Cordas graves, possua enorme importância estrutural, com consequente caráter tético, 

também. 

De acordo com estas considerações, a fig. 174 evidenciará algumas propostas 

de arcada para Violoncelos e Contrabaixos a serem utilizadas os compassos iniciais da obra, 

considerando-se que arcadas para baixo são mais capazes de valorizar o caráter tético do trecho, 

em contraposição às arcadas para cima. Logo após, a fig. 175 apresenta a partitura individual 

dos Violoncelos, com as arcadas utilizadas, pertencente à Filarmônica de Nova York80, 

executada na década de 1960 com interpretação de Leonard Bernstein. Tais arcadas são 

comumente utilizadas pela grande maioria das orquestras.  

 

 

Figura 174: propostas de arcada de acordo com os resultados das análises, partindo-se do pressuposto de que as 

arcadas para baixo () são mais adequadas ao caráter tético do compasso inicial. 

 

                                                 
80 BRAHMS, hiperlink nº 1, NY Philharmonic Digital Archives, ID 3612. 
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Figura 175: proposta de arcada encontrada no arquivo digital da Filarmônica de Nova York, e desenvolvida pela 

maioria das interpretações, mais próxima da opção anacrústica, advinda do resultado da Análise Formal.  

 

 

Frase inicial 

 

Em relação ao viés Formal, evidencia-se significativa ambiguidade referente 

à compreensão da frase inicial, que poderia ser entendida de três maneiras distintas: Sentença, 

Período ou Grupo de Frases.  

Pela visão Motívica, considera-se o c. 1 dos Violoncelos e dos Contrabaixos 

como parte integrante da frase inicial, em elisão com os Sopros. Corrobora-se a ideia de 

Período, com término no c. 23, nos Sopros.  

Por meio da perspectiva Schenkeriana, há um resultado bastante diferente em 

relação àquele apresentado pelas demais propostas. Neste viés, a Melodia Fundamental 

referente ao 1º Grupo Temático encerra-se no c. 46, sendo que diversos Prolongamentos, dos 

mais variados, ocorrem neste ínterim. Compreende-se também, no âmbito desta perspectiva, o 

rulo de Tímpanos no c. 32 como uma retomada do Ré harmônico-estrutural do c. 1. Um possível 

paralelo à ideia de Grupo de Frases, advinda da Análise Formal, pode ser estabelecido.  

 

 

Finalização do 1º Grupo Temático e Transição 

 

Em relação ao ponto de finalização do 1º Grupo Temático, mais 

ambiguidades são apresentadas nos resultados das análises. No âmbito Formal, consideram–se 

duas perspectivas:  
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a) O c. 44 como início da Transição por meio de Cadência Autêntica 

Imperfeita, ou; 

 

b) O c. 44 como parte integrante do 1º Grupo Temático, visto o 

convincente movimento cadencial efetuado no c. 58 (destinado ao 3º 

tempo).  

 

Vale ressaltar que este trecho, na Recapitulação, ocorre de forma bastante 

diversa: sua frase principal, iniciada no c. 44, transforma-se em acompanhamento no âmbito do 

1º Grupo Temático. 

De acordo com os resultados advindos da Análise Motívica, corrobora-se 

apenas a primeira perspectiva apresentada pelo viés Formal, com o surgimento do Tema 

Intermediário no c. 44. Tal Tema, por sua vez, seria um apanhado motívico entre o que já fora 

apresentado e o prenúncio do 2º Grupo Temático, que viria a seguir (cf. RETI, 1978, pp. 80-

81). 

No tocante à Análise Schenkeriana, tal ambiguidade de compreensão se 

acentua: a Trilha concernente ao 1º Grupo Temático encerra-se já no c. 46, sendo sua nota de 

destino (Ré) reexposta no c. 58 (3º tempo – fig. 176), com transferência de registro. Pode-se 

dizer que tal fato corrobora a segunda perspectiva apresentada na Análise Formal, pois a suposta 

“liquidação melódico-harmônica” se dá no c. 46, estendendo-se até o c. 58. 

 

 

Figura 176: gráfico Schenkeriano Intermediário I, recorte do 1º Grupo Temático. 
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Em relação à compreensão do término da Transição, de caráter modulatório 

e de intensificação motívica e dinâmica até o c. 81, os resultados advindos dos procedimentos 

metodológicos foram convergentes.  

 

 

2º Grupo Temático  

 

Canção de Ninar e Ambiguidade tonal do início – 1º Parte  

 

De acordo com o observado a partir do procedimento metodológico Formal, 

considera-se o c. 82, com o surgimento da Wiegenlied (Canção de Ninar), como o início do 2º 

Grupo Temático, ainda que não se esteja, neste ponto, na tonalidade de destino deste 2º Grupo. 

Argumenta-se que, neste compasso, tanto a inserção de um novo material melódico, quanto a 

diferenciação significativa de orquestração, propiciaram considerável articulação formal. 

Motivicamente, corrobora-se tal versão. Considera-se aí um ponto de 

Transformação Motívica, em que os Motivos da obra inicialmente identificados são 

transformados, ou seja: transpostos, alterados intervalar e ritmicamente, visando-se a 

composição de um novo Tema. 

Em relação à Análise Schenkeriana, o Gráfico da Camada de Superfície 

considera não o c. 82, mas sim, o c. 84 como um importante ponto de retomada da Estrutura 

Fundamental do Movimento, o que não costuma ocorrer frequentemente no âmbito de uma 

Forma Sonata. O que se esperaria no âmbito schenkeriano, usualmente, para um início de 2º 

Grupo Temático, seria o estabelecimento de uma nova Estrutura Fundamental referente a este 

grupo, com alguma relação com a Estrutura Fundamental geral do Movimento. Tal novo 

estabelecimento, por sua vez, só ocorre no c. 118. Pode-se dizer, portanto, que dos cc. 82 até 

118/122 há um grande prolongamento com vistas à nota Mi melódica (c. 118) e V grau 

harmônico (c. 122). Conclui-se, desta forma, que esta opção analítica não evidencia 

significativa articulação de seções no c. 82. 

 

 

Fraseologia 

 

A 1ª Frase do 2º Grupo Temático é classificada pela Análise Formal como 

um Período (Antecedente, cc. 82-89. Consequente, 90-98).  
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A perspectiva Motívica, por sua vez, evidencia as inúmeras derivações desta 

frase, provenientes de material do 1º Grupo Temático, além do surgimento de trechos já 

transformados oriundos do início do 2º Grupo Temático.  

O viés Schenkeriano, para tal consideração, é inconclusivo, classificando esta 

figuração inicial iniciada no c. 82 como uma retomada da Estrutura Fundamental (c. 84), 

sucedida por prolongamentos para o alcance dos cc. 118-122, pontos em que se estabelece nova 

estrutura concernente ao 2º Grupo Temático. 

 

 

2ª e 3ª Partes – Lá maior 

 

No c. 118, atinge-se o acorde de Mi Maior, dominante. Tal ponto é 

classificado pelo viés Formal como 2º Parte do 2º Grupo Temático. Há, neste compasso, uma 

convergência entre os procedimentos no sentido de se realçar, aí, uma significativa articulação 

formal. Se por um lado, percebe-se um ganho de energia por meio da dinâmica e da 

intensificação rítmica, o que é descrito nos resultados da aplicação do procedimento Formal, 

por meio do viés da Análise Motívica são apontadas pequenas Transformações Motívicas de 

significativa relevância. Do ponto de vista Schenkeriano, o gráfico evidencia, no c. 118, na 

linha melódica fundamental, a importância do alcance da nota Mi, 2̂, e, no c. 122, a chegada do 

V grau estrutural81.  

Uma outra convergência parcial entre resultados dos procedimentos pode ser 

observada no c. 127, com a observação da 3ª Parte deste 2º Grupo Temático, por meio de uma 

Cadência Autêntica Perfeita – viés Formal, e variação rítmica do Motivo I inicial, de Bordadura 

Inferior – viés Motívico. Sob a ótica Schenkeriana, contudo, não se pode concluir algo neste 

sentido: segundo o Gráfico 1, tal compasso é analisado apenas como um simples 

prolongamento, uma vez que se retoma a nota Mi da Melodia Estrutural apenas no c. 156. 

 

Canção de Ninar em Modo maior e Fim da Exposição 

 

A partir do c. 156, desenvolve-se a Codetta, como encerramento da 

Exposição. Trata-se da mesma “Canção de Ninar” exposta como início do 2º Grupo Temático, 

                                                 
81 V grau estrutural no âmbito de todo o Movimento. Caso fosse se analisar ali a superfície harmônica, considerar-

se-ia uma Modulação para o V grau, Lá, catalogando-se tal ponto como novo I grau. 
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só que desta vez em modo maior, semelhante à Wiegenlied original (fig. 6). Não há, neste ponto, 

significativas transformações Motívicas. A Melodia Fundamental característica do 2º Grupo 

Temático, de caráter 5̂ - 1̂, encerra-se no c. 179. Novamente, os procedimentos metodológicos 

parecem convergir na compreensão desta subseção da obra. 

 

 

Desenvolvimento 

 

Em relação à concepção do Desenvolvimento, os procedimentos analíticos 

concordam em muitos aspectos. Serão aqui descritas três características, concernentes a esta 

seção, passíveis de considerações. 

 

 

Divisão de Subseções e Pedal de Dominante 

 

De acordo com aspectos harmônicos e texturais (orquestração, figuração 

rítmica, caraterísticas motívicas, perfil homofônico e/ou contrapontístico), foi possível dividir 

esta seção em 4 Subseções, descritas, no procedimento Formal, como “Reminiscências da 

Exposição (cc. 183-203)”, “Imitação a 4 (cc. 204-223)”, “Bordaduras e Alterações Métricas 

(cc. 224-245)” e “Ápice da Energia e Retorno (cc. 246-301)”. Neste sentido, a classificação 

advinda da aplicação do procedimento Motívico é completamente convergente. 

Em relação à abordagem Schenkeriana, contudo, percebe-se, pelo gráfico, 

quase que uma elisão do que anteriormente fora considerado Subseções 3 e 4, uma vez que se 

considerou o c. 227 como ponto de retomada do Mi da Melodia Estrutural, e o c. 262 como o 

ponto de retomada do V grau Harmônico Estrutural, concomitante ao estabelecimento do Pedal 

de Dominante, preparatório à Reexposição. 

Observe-se neste ponto a riqueza da busca pela intersecção entre 

procedimentos metodológicos para a compreensão do texto. O procedimento Motívico não 

aborda o aspecto harmônico aplicado no c. 262, ou seja, o estabelecimento do delicado Pedal 

de Dominante. Tal ponto é bem observado nas demais perspectivas. Por sua vez, este mesmo 

procedimento Motívico faz-nos melhor compreender a origem das linhas da subseção imitativa, 

iniciada no c. 204. O procedimento Schenkeriano, por outro lado, faz com que pensemos em 

elisão nas subseções 3 e 4, o que também seria uma perspectiva plausível na própria abordagem 

Motívica: pensando-se desta forma, a Subseção 3 privilegiaria o Motivo de bordadura inferior 
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(Motivo I) e a Subseção 4 intensificá-lo-ia ritmicamente, sobrepondo a ele o Motivo II inicial 

do Movimento.  

 

 

Recapitulação 

 

Por meio das análises, pôde-se constatar que o fim do Desenvolvimento deste 

Movimento é marcado por textura suave, retornando gradualmente para as características 

harmônico-contrapontísticas e orquestrais da Recapitulação.  

Motivicamente, a frase das Trompas e Trompetes, iniciada no c. 290, poderia 

dar-nos a ideia do início da Reexposição. Contudo, tal Seção só se inicia no c. 302, momento 

em que se retoma completamente a 1ª frase do 1º Grupo Temático nos Sopros. Os três 

procedimentos concordam na explicação deste aspecto e de outros desta suave conclusão de 

Desenvolvimento, descrevendo-os da seguinte maneira: 

 

- Análise Formal: o pedal de dominante inicia-se no c. 262, com suave 

progressão harmônico-contrapontística a ele sobreposta. Uma falsa 

Reexposição no c. 290 faz uma reintrodução textural de aspectos da 

Recapitulação.  

 

- Análise Motívica: a frase do Oboé no c. 254 transforma Motivo I inicial em 

delicada frase. 

  

- Análise Schenkeriana: após o c. 289, não há mais afirmação do Pedal de 

Dominante. A nota Lá, base do V Grau Harmônico-estrutural, dilui-se 

em prolongamentos até ser retomada no c. 302. A falsa Reexposição do 

c. 290 polariza, na melodia, a nota Fá#, mas não de forma estrutural: o 

Mi estrutural é retomado no c. 301, antes da Interrupção característica de 

final de Desenvolvimento. Tal delicadeza perdura até mesmo depois do 

início da Recapitulação, uma vez que o I Grau Harmônico-estrutural só 

é atingido no c. 306. 
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Recapitulação 

 

O procedimento metodológico Formal observa a significativa semelhança 

entre Exposição e Reexposição, enfatizando a região harmônica de Ré Maior no âmbito desta 

Seção, e o caráter transitório dos temas de Transição, compreendidos também como 

Desenvolvimentos Secundários (cf. ROSEN, 1998, p. 303). Os resultados advindos do 

procedimento Motivíco proveem-nos de riqueza de detalhes, uma vez que evidenciam diversas 

figurações de acompanhamento oriundas do Desenvolvimento, bem como a justaposição de 

diversos Motivos, capazes de propiciar à nova Exposição um significativo frescor 

composicional. Muitas frases da anterior Transição reaparecem agora inseridas nos âmbitos do 

1º e 2o Grupos Temáticos.  

Em relação à visão Schenkeriana, além de enfatizar a Reexposição suave, 

como já foi mencionado no tópico anterior, descreve-nos a demora do estabelecimento da 

Melodia Estrutural concernente ao 2º Grupo Temático, o que ocorre apenas no c. 386. Desta 

forma, reenfatiza-se a opção harmônica de Brahms, já descrita na abordagem sobre a Exposição, 

no que se refere ao início deste 2º Grupo: inicia-o no vi Grau harmônico (c. 350) para chegar 

no I Grau (Ré maior) apenas no c. 391 (Fig. 177). 

 

 

 

Figura 177: o estabelecimento da Melodia Estrutural do 2º Tema da Recapitulação ocorre apenas no c. 386. 
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Coda 

 

 

Solo de Trompa, 2ª Subseção e Finalização 

 

Os procedimentos Formal e Motívico consideraram o c. 447 como o início da 

Coda. Segue-se, na anacruse para o c. 455 um lírico solo de Trompa, cujo perfil melódico 

retoma características marcantes do Movimento, tais como as bordaduras inferiores e a 

polimetria.  

Do ponto de vista Schenkeriano, há ambiguidade na compreensão do destino 

final da Estrutura Fundamental. Se por um lado a Melodia Fundamental completa-se no c. 447, 

a harmonia, por sua vez, tem como destino final apenas o c. 477, considerado pelos outros 

procedimentos como 2ª Subseção da Coda. Desta forma, o viés Schenkeriano é capaz de 

compreender a Fantasia para Trompa como prolongamento do final da Reexposição, e não 

como uma articulação formal. 

Do c. 477 em diante, os procedimentos convergem no sentido de se 

compreender tal trecho como finalização do Movimento, retomando-se o Pedal de Dominante 

no c. 497 acompanhado de figuração da Transição da Exposição inicial, e o Tema dos Sopros 

no c. 513.  

 

 

II Movimento - Adagio non troppo - L’istesso tempo ma grazioso 

 

Exposição 

 

1º Grupo Temático  

 

 

Subdivisão da 1º grande frase 

 

O início do II Movimento desta Sinfonia apresenta uma grande frase, de 17 

compassos, cuja construção gera diferentes interpretações. Já no âmbito da própria abordagem 

Formal, há duas possibilidades de se seccionar e de compreender esta frase: 
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a) Frase binária, com duas subdivisões principais, A e A’: A, 

compreendendo os cc. 1-12, subdividida em a (anacruse do c. 1 até o c. 

5) e b (anacruse do c. 6 até c. 12), sendo que a ainda pode ser articulada 

internamente (cc. 1-3 e 4-5); A’, perfazendo os cc. 13-17, com a 

reapresentação apenas de a. 

 

b) Pequeno Ternário82, a b a’, com a disposta nos cc. 1-3 (último tempo), b 

nos cc. 4-12 e a’ nos cc. 13-15 (4º tempo). 

 

A aplicação do procedimento Motívico dá maior ênfase ao perfil melódico 

adotado pelo compositor, e à ligação com Motivos previamente apresentados na obra. Por partir 

de uma outra maneira de compreender o trecho, não oferece respostas a ambiguidades de 

interpretação apresentadas pelo viés Formal. 

A abordagem Schenkeriana, por sua vez, parece reiterar a classificação 

Formal de Pequeno Ternário, uma vez que, consultando-se o Gráfico 1 do Movimento (fig. 

135), percebe-se afastamento harmônico para a região de dominante a partir do c. 4, bem como 

distanciamento, na voz superior, da própria Melodia Estrutural. Tal Melodia é retomada a 

posteriori na anacruse do c. 13, enquanto que o I Grau harmônico é retomado na anacruse do 

c. 1483.  

 

 

Agógica e fraseado 

 

Ainda sobre o fraseado inicial, cabe-nos aqui tentar propor algumas propostas 

de arcadas para os Violoncelos frente às considerações já realizadas. Serão descritos dois 

exemplos de configurações possíveis, na fig. 178. Ambos foram retirados dos arquivos digitais 

da Orquestra Filarmônica de Nova York, sendo que o primeiro foi utilizado em performance 

com o maestro Leonard Bernstein, e o outro não possui especificação de data da interpretação 

ou maestro responsável. 

 

                                                 
82 CAPLIN, 1998, pp. 78-86. 
83 De qualquer forma, vale ressaltar que o estabelecimento de analogias entre o procedimento Formal e o gráfico 

schenkeriano é pessoal, ou seja: caso se analise esta frase com característica puramente binária (A e A’), a 

exposição de possível argumentação baseada no viés Schenkeriano poderá ser plausível. 
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Figura 178: dois exemplos de arcadas utilizadas em interpretações distintas da Orquestra Filarmônica de Nova 

York. 

 

Visualizando-se estes exemplos, algumas questões práticas podem ser 

descritas: 

 

a) As ligaduras originais de Brahms são longas e não costumam ser 

aplicadas no âmbito das cordas, cuja regra é de uma arcada por ligadura 

– perder-se-ia intensidade, dinâmica. Tratam-se muitas vezes de ligaduras 

de expressão, e não apenas indicações de direcionamento de arcadas. 

Pode-se levantar a hipótese de que a escrita do compositor estaria mais 

ligada à expressão e à performance pianística, prática de seu domínio, do 

que à escrita para naipe de cordas. Vale ressaltar, contudo, que de acordo 

com Lawson e Stowell (2000, pp. 143-144), “partes orquestrais antigas 
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pertencentes às Filarmônicas de Berlim e Viena indicam que usualmente 

um muito mais notas eram tocadas por arcada do que comumente se faz 

hoje”84. Vale também ressaltar que nem toda escrita é diretamente 

instrumental, ou seja: o sentido polifônico depende de uma caracterização 

da frase para além das arcadas. 

 

b) Cabe ao intérprete, desta forma, realizar concepção de performance de 

acordo com as demandas expressivas presentes na partitura, advindas do 

trabalho analítico.  

 

c) O 1º exemplo parece visualizar como destino da primeira semi-frase a 

nota Ré# (arcada para baixo). Já o 2º inicia o fraseado para baixo, 

enfatizando a nota Fá#, o que vai mais ao encontro da proposta 

Schenkeriana, estabelecendo a Melodia Fundamental do Movimento com 

perfil  5̂ - 1̂ (fig. 135), Fá# - Si. 

 

d) O 1º exemplo parece corroborar a versão da consideração de 

semicadência na penúltima nota do c. 5. Propõe, para a anacruse do c. 6, 

uma ligadura entre a última nota deste compasso e a primeira do seguinte. 

Já o 2º exemplo liga o 3º e 4º tempo deste mesmo compasso, considerando 

a última nota deste compasso (Dó#) ainda como integrante da frase 

precedente.  

 

e) A adoção, no 2º exemplo, da ligadura de 4 em 4 notas, a partir do c. 6, 

está de acordo com os resultados apresentados no procedimento Motívico, 

separando grupos semelhantes que se repetem e que estão ligados aos 

Motivos principais da Sinfonia.  

 

f) A adoção, no 1º exemplo, de um crescendo e descrescendo no início do c. 

10, opõe-se à proposta Schenkeriana, de valorização da nota Fá# 

pertencente à Estrutura Fundamental. Pelo que já foi ressaltado no item c 

acima, somando-se a esta questão agora citada, calcula-se que a 

                                                 
84 Tradução nossa. Original: “Old Orchestral parts belonging to the Vienna and Berlin Philharmonics indicate 

that many more notes used to be played in one bow-stroke than is customary today”. 
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interpretação de Leonard Bernstein não privilegiou o viés de ressaltar tal 

Estrutura, preferindo ater-se a outros aspectos. 

 

g) O 2º exemplo, por sua vez, segmentou a ligadura original, no c. 4, para 

valorizar a nota Fá#. 

 

Transição de caráter polifônico-imitativo 

 

Iniciada no c. 17, parece ser um simples prolongamento da grande frase 

inicial, tal qual uma frase infinita. Por mais que os resultados provenientes da aplicação do 

procedimento metodológico Formal consigam visualizar tal trecho como Transição, 

dificilmente o viés Motívico poderá corroborar este aspecto, uma vez que considera as 

figurações dos cc. 17 e 28 como meras variações daquilo que fora apresentado anteriormente. 

Já por meio gráfico schenkeriano (fig. 135), pode-se dizer que sim, há uma 

Transição, visto que a Melodia Estrutural pertinente ao 1º Grupo Temático encerrou-se no c. 

15. Apenas no c. 33, com o alcance da nota Lá#, inicia-se outra Melodia Fundamental, de perfil   

3̂ - 1̂, concernente ao 2º Grupo Temático, tendo como objetivo final a nota Fá#, no c. 47. 

 

 

2º Grupo Temático  

 

Com significativa diferença textural, sobretudo em relação à fórmula de 

compasso e à orquestração, este Grupo Temático contrasta com o inicial. No entanto, o aspecto 

fraseológico é quase o mesmo: duas grandes frases, com significativas semelhanças entre si, 

consideradas pelo procedimento Formal como A e A’. 

O procedimento Motívico faz com que nos recordemos das polimetrias do I 

Movimento, bem como do salto ascendente de quarta, uma das características principais da 1ª 

frase deste Movimento e do Motivo II do início da Sinfonia.  

A visão Schenkeriana sugere-nos significativa articulação formal deste 2º 

Grupo Temático: sua aparição no Gráfico 1 (fig. 135, c. 33) sugere-nos uma interpretação de 

uma nova figuração com linha melódica de perfil  3̂ - 1̂, com vistas à nota Fá#, no c. 47. 

Os três procedimentos convergem ao destacar a elisão formal nos cc. 47-48, 

com vistas ao Desenvolvimento. Não há, portanto, um conclusivo final da Exposição. 
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Desenvolvimento 

 

Não há um aparente ponto de início do Desenvolvimento, cujo surgimento 

pode ser compreendido de forma gradual, o que pode ser observado por meio dos resultados 

advindos dos diferentes procedimentos analíticos. A Análise Motívica considera a linha 

melódica dos Violinos no c. 47 já como uma transformação motívica típica do início de uma 

nova Seção, enquanto que o viés Formal, ao considerar este compasso no âmbito a região de 

Fá# dominante, classifica tal compasso como o início da Codetta¸ ou seja, o início de uma 

finalização da Exposição. Ainda sob esta ótica, o início do Desenvolvimento ocorreria, 

portanto, apenas no c. 49. O alcance de Si menor e o câmbio de armadura de clave 

corroborariam esta perspectiva. 

Em relação ao viés Schenkeriano, tal ambiguidade, por sua vez, persiste. Uma 

grande melodia ascendente, de caráter de prolongamento, se inicia no c. 47 e termina apenas no 

c. 51.  

Importante ressaltar o estabelecimento de paralelo Motívico e Formal ao 

Motivo I do I Movimento nos cc. 55-57, nos Trombones. Tanto os procedimentos Motívico e 

Formal ressaltam a importância de tal citação. 

Em relação ao 1º falso retorno da Exposição, do c. 57, sua compreensão é 

convergente entre os procedimentos. Trata-se de reminiscência Motívica no âmbito da própria 

seção de Desenvolvimento, com caráter de prolongamento. Da mesma forma é compreendido 

o 2º falso retorno, que ocorre c. 62.  

Estabelece-se breve Pedal de Dominante no c. 65, o que pode ser visualizado 

no gráfico Schenkeriano. A partir deste ponto, a Melodia Estrutural inicia sua liquidação 

descendente, do  5̂ para o 2̂, Dó#, com a interrupção característica do fim de Desenvolvimento. 

 

 

Recapitulação 

 

Inicia-se no c. 68, com o tema inicial dos Violoncelos agora variado pelos 1os 

Violinos. Para uma mais rica compreensão de como se dá tal variação, foram cruciais as 

considerações advindas do procedimento Motívico, reiterando a permanência dos intervalos 

iniciais permeados por tercinas derivadas de Motivos pré-ocorrentes. Importante, também 

ainda, foi o viés Schenkeriano na identificação das notas principais desta figuração, como 

demonstra a 4ª página do Gráfico 1 (fig. 135). 
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Sobre a existência ou não de uma Coda do Movimento, há ambiguidade entre 

os resultados obtidos. As considerações advindas do viés Formal consideram a Seção iniciada 

no c. 98 como Coda, uma vez que há aí uma retomada da figuração temática inicial, levemente 

variada. Pelo viés Motívico, por sua vez, não se considera a existência de quaisquer 

transformações Motívicas que propiciem a observação de uma articulação formal. De acordo 

com o viés Schenkeriano, sustenta-se que há a retomada do Fá# da Melodia Estrutural na 

anacruse para o c. 98, e a partir daí tal melodia liquida-se descendentemente, até o c. 99. Tão 

somente, a partir deste ponto, o material musical poderia sim possuir características mais 

marcantes visando a conclusão do Movimento.  

 

 

 

III Movimento - Allegretto grazioso (Quase Andantino) / Presto ma non assai 

/ Tempo primo / Presto ma non assai / Tempo primo 
 

 

Scherzo ou Dupla Variação - Pontos de Articulação Formal 

 

A primeira ambiguidade relativa a este Movimento encontra-se na 

compreensão de sua grande Forma. Seria ele um Scherzo, de caráter Ternário, ou sua 

classificação estaria mais adequada à proposta de Charles Rosen em Sonata Forms (1997, pp. 

331-2), descrita como “Dupla Variação”, ou seja, provido de dois temas oriundos de ideias 

musicais semelhantes desenvolvidos durante o Movimento? 

 De acordo com o gráfico Schenkeriano (fig. 148), o caráter Ternário do 

Movimento é claro, uma vez que a Seção B possui a sua própria Estrutura Fundamental, com 

melodia de perfil 3̂ - 1̂, no âmbito de Dó Maior. Em relação às perspectivas Motívica e Formal, 

seus resultados sustentam que o Movimento possui tanto importantes aspectos ternários, por 

meio do contraste de texturas entre as Seções Formais, quanto aspectos de variação, pela 

significativa semelhança entre os temas das Seções.  

Os resultados da adoção dos vieses Formal e Motívico, por observarem 

aspectos texturais (rítmicos e de orquestração, sobretudo), consideram o c. 33 como primeiro 

ponto de articulação formal. No gráfico Schenkeriano, contudo, visualiza-se o c. 51 (“Dança do 
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Camponês”85) como o mais legítimo ponto de articulação, local onde se alcança o início da 

Trilha concernente à Seção B. Tal ambiguidade já havia sido considerada no emprego da 

Análise Motívica, que classificou este ponto (c. 51) como possuidor de ocorrência de 

Transformação Motívica (Parte b). Pensando-se de desta forma, os cc. 33 a 50 seriam apenas 

um preâmbulo à considerada Seção B, com início no c. 51 (fig. 179). 

 

 

Figura 179: cc. 33-50 como uma nova Seção ou ponte para a Seção B no c. 51? (SINGER, Redução para 2 

pianos) 

 

O aspecto da Ponte de retorno à Seção A, iniciada no c. 101, é um marco de 

convergência entre os resultados Formal e Schenkeriano. Este último já ressalta, neste ponto, o 

retorno completo à Estrutura Fundamental (fig. 148, pág. 3). Visualiza-se tal Ponte, portanto, 

mais ligada à própria de Seção A do que à Seção B. 

 

 

Frase inicial – Pequeno Ternário 

 

Sobre a frase inicial, considerada pelo resultado da abordagem Formal como 

Pequeno Ternário86, há poucas considerações advindas dos outros vieses para comparação. O 

viés Motívico procura entender sobretudo a interligação entre o material Motívico do início da 

                                                 
85 Cf. HANSEN, 2010, hiperlink. 
86 Cf. ROSEN, 1997, pp. 331-2 
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Seção A e os Motivos principais dos outros Movimentos. No que concerne à abordagem 

Schenkeriana, não há quaisquer sugestões de subdivisões desta primeira frase, uma vez que 

insere o início do que fora classificado pelo viés Formal como Parte b (c. 11) no âmbito de uma 

movimentação escalar descendente (ver fig. 148, gráfico 1).  

 

Alternância Modal 

 

Um outro aspecto importante da escrita de Brahms, a alternância de Modos, 

que ocorre primeiramente no c. 26, pode ser claramente visualizada no gráfico Schenkeriano 

(fig. 148). Considera-se uma movimentação de Bordadura Inferior no âmbito de um 

Prolongamento. Motivicamente, por sua vez, trata-se da reiteração do Motivo I, de Bordadura 

Inferior cromática. Nota-se neste aspecto, portanto, mais uma convergência entre resultados de 

procedimentos metodológicos (fig. 180). 

 

 

Fig. 180: Recorte do Gráfico 1 Schenkeriano com a bordadura inferior em destaque na voz superior. Observe a 

sua ocorrência mesmo em âmbito de transferência de registro. 

 

 

Frase Pré-Coda 

 

Com início no c. 225, esta frase é desafiadora. Parece não pertencer ao 

Movimento, ao não se relacionar com os principais temas das Seções A e B.  

Na abordagem Schenkeriana, sugere-se tal trecho como um prolongamento 

pós-encerramento da Estrutura Fundamental (c. 224, último tempo), unindo-se, portanto, a tudo 

o que virá até o fim do Movimento. Difere, portanto, do resultado abordagem Formal, que 

considera esta frase como finalização da Seção A’, com início real da Coda no c. 233. A 
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abordagem Motívica, por sua vez, propicia-nos a ligação desta frase com aspectos de outros 

Movimentos, o que pode sugeri-la já como uma preparação para o Movimento final (fig. 181).  

 

 

Figura 181: frase final (a partir do c. 225). Finalização da Seção A’, ou citação/preâmbulo de outros Movimentos 

(SINGER, Redução para 2 pianos). 

 

 

 

 

IV Movimento - Allegro con spirito / Tranquillo / in tempo 

 

 

Exposição 

 

A partir do resultado das análises, constatou-se que a Exposição deste 

Movimento, em relação às outras seções apresentadas na Sinfonia, é a que formalmente 

apresenta menos diversidade de visões. A aplicação dos procedimentos metodológicos 

proporcionou-nos aqui resultados bastante convergentes.  

Uma possível ambiguidade, descrita pelo gráfico schenkeriano (fig. 159), é a 

resolução da Melodia Estrutural concernente ao 1º Grupo Temático no c. 24 (fig. 182), questão 

que poderia ser interpretada pelo analista como uma ocorrência de articulação formal (fim do 
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1º Grupo Temático e início da Transição). Os demais procedimentos consideram a ocorrência 

de tal articulação apenas no c. 60.  

 

 

 

Figura 182: final da Estrutura Fundamental concernente ao 1º Grupo Temático apresentada pelo gráfico  

Schenkeriano de Camada de Superfície. 

 

 

Em relação às demais articulações formais da Exposição, os resultados dos 

procedimentos são convergentes.  

 

 

Desenvolvimento 

 

Analisando os resultados relativos a este Movimento, percebe-se que todos 

eles concordam com a subdivisão do Desenvolvimento em duas grandes Subseções: a primeira, 

iniciada no c. 155, remete-se ao início do 1º Grupo Temático, e a 2º, mais inventiva, iniciada 

no c. 206, faz alusão a figurações do Movimento em contraponto a outras texturas 

desenvolvidas em toda a Sinfonia.  

Um aspecto interessante a se observar, descrito no gráfico Schenkeriano (fig. 

159) é a tonalidade de Fá# maior adotada no início da 2ª Subseção (c. 206). Trata-se da retomada 

do Fá# da Melodia Estrutural, que não vem acompanhado do Ré harmônico-estrutural (I grau). 

Dá-se seguimento a esta progressão harmônico-estrutural, por sua vez, apenas no c. 227, local 

em que, estabelece-se o Pedal de Dominante, conforme exposto. 
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Justamente aí há ambiguidade entre resultados. A Análise Formal sustenta 

que este Pedal é bastante rápido e só ocorre no c. 240, ou seja, 13 compassos depois, logo após 

o início de um pequeno trecho de aumentação rítmica (c. 234, fig. 183). 

 

Figura 183: estabelecimento do rápido Pedal de Dominante, segundo o viés Formal. (SINGER, Redução para 2 

pianos) 

 

 

 

Recapitulação 

 

Por mais convergentes que aparentem ser os resultados das análises aplicados 

a esta Recapitulação, as diferenciações referentes ao início da Transição do 1º Grupo Temático 

para o 2º permanecem. Enquanto que nos procedimentos Formal e Motívico há uma defesa da 

supressão de tal Transição na Reexposição, pode-se observar no gráfico schenkeriano uma 

liquidação da Estrutura Fundamental referente ao 1º Grupo Temático no c. 265. Partindo-se 

deste viés, portanto, pode-se interpretar os cc. 265-280 como uma Retransição (fig. 184).  

 

 

Fig. 184: recorte do Gráfico 1 schenkeriano do IV Movimento. C. 265: Retransição ou 2ª parte do 1º Grupo 

Temático. 
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Coda 

 

Comparando-se os resultados entre os procedimentos Formal e Motívico, há 

divergência sobre a classificação de Subseções da Coda. Enquanto que a aplicação do 

procedimento Formal apenas visualiza duas Subseções (cc. 353-386/cc. 387-416, acrescido de 

finalização), o viés Motívico, considerando mais o aspecto temático, estabelece três divisões: 

cc. 353-374, 375-386 e 387-429.  

O gráfico Schenkeriano evidencia-nos o término da Estrutura Fundamental 

do IV Movimento no c. 345, ou seja, no que seria, no viés Formal, a Codetta da Recapitulação. 

Daí em diante, diversas estruturas de prolongamento ocorrem, tais como as descritas nos cc. 

345-352, 353-374, 375-386, 387-405, 405-419 e 419-429. Não há claras subdivisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



227 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

Comparações dos resultados com gravações da Sinfonia nº 2 
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4  Comparações dos resultados com gravações da Sinfonia nº 2 

 

Nesta nova etapa, os resultados advindos das análises e da intersecção entre 

os procedimentos metodológicos foram confrontados com gravações realizadas por orquestras 

de reconhecida capacidade técnica, tendo à frente regentes reconhecidos como grandes 

intérpretes da obra de Brahms. Foi observado se os resultados analíticos convergentes se 

refletem em suas interpretações e, no caso dos principais pontos de dúvidas interpretativas, 

buscou-se compreender como foram abordados pelos regentes e grupos orquestrais. Realizou-

se a tentativa, de forma empírica, de verificar se tais performances se aproximam de resultados 

analíticos discutidos. 

Entre as dezenas de gravações existentes da Sinfonia nº 2 de Brahms, foram 

escolhidas, como parte do objeto de estudo deste trabalho, as seguintes: 

  

a) Gravação nº 1, Orquestra Sinfônica Columbia, Bruno Walter, Sony 

Classical, 1960. 

 

b) Gravação nº 2, Orquestra Filarmônica de Berlim, Claudio Abbado, 

Deutsche Grammophon, 1989. 

 

c) Gravação nº 3, Orquestra Sinfônica de Boston, Andris Nelsons, BSO 

Label, 2017. 

 

A escolha das gravações procedeu-se da seguinte forma:  

 

a) Três diferentes orquestras:  

 

- Orquestra Sinfônica Columbia87: antigo grupo orquestral norte-

americano, arregimentado pela Columbia Records para a realização de 

projetos específicos de gravação, ora na Costa Leste – utilizando músicos 

preferencialmente da Filarmônica de Nova York, ora na Costa Oeste 

(como na presente gravação), com músicos da Filarmônica de Los 

Ângeles ou dos estúdios de Hollywood.  

                                                 
87 Em inglês, Columbia Symphony Orchestra. Cf. HOLMES, 1988, p. 304. 
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- Orquestra Filarmônica de Berlim: talvez o mais tradicional conjunto 

sinfônico europeu, com largo histórico de gravações de repertório 

tradicional alemão.  

 

- Orquestra Sinfônica de Boston: uma das orquestras “Big Five” dos 

Estados Unidos – considerada como uma das 5 melhores orquestras do 

país por críticos musicais estabelecida na década de 1950 -, foi criada em 

1881 e possui enorme histórico de gravações, com ênfase no repertório 

tradicional88. 

 

 

b) Três diferentes períodos:  

 

- Início da década de 1960. O período consistia na maturidade de grandes 

regentes europeus trabalhando nos Estados Unidos, país por sua vez com 

crescente mercado consumidor de discos e detentor das mais inovadoras 

tecnologias de gravação. O registro escolhido, especificamente, 

demonstra aliar a maturidade do maestro Bruno Walter no fim de sua 

carreira nos Estados Unidos (84 anos) a um mercado receptivo para novas 

descobertas musicais. 

 

- Final da década de 1980 (1989). Início do advento comercial do 

Compact Disc; realização, na Orquestra Filarmônica de Berlim, de novas 

gravações de repertório tradicional para comercialização no novo 

formato, com maestros com outras perspectivas em relação àquelas 

apresentadas pela tradição germânica. Como informação complementar, 

ressalta-se que o ano da gravação, 1989, consistiu no início do contrato 

do regente italiano Claudio Abbado como maestro da Orquestra 

Filarmônica de Berlim, cargo que ocupou até 200289.  

 

                                                 
88 The story of the BSO, hiperlink institucional (ver bibliografia geral). 
89 Cf. BADDE, P., 1987.  
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- 2017. Gravação realizada no próprio Hall do grupo, da nova leva de 

registros disponibilizados apenas via streaming, em serviços como Apple 

Music ou Spotify. Contemporânea ao presente trabalho. 

 

c) Três diferentes maestros: 

 

- Bruno Walter (1876-1962)90. Maestro alemão, foi discípulo direto do 

compositor e regente Gustav Mahler (1860-1911). Desenvolveu ampla 

carreira pela Europa, até radicar-se nos Estados Unidos, em 1939, país 

que o acolheu até o fim de sua carreira.  

 

- Claudio Abbado (1933-2014)91. Maestro italiano, foi diretor de inúmeras 

orquestras e teatros, dentre os quais destacam-se o Alla Scala, de Milão, 

Orquestra Sinfônica de Londres, Ópera Estatal de Viena e Orquestra 

Filarmônica de Berlim. 

 

- Andris Nelsons (1978). Maestro letão, foi diretor da Orquestra Sinfônica 

da cidade de Birmingham e da Nordwestdeutsche Philharmonie, e é 

atualmente regente principal da Orquestra Gewandhaus, de Leipzig, e da 

Orquestra Sinfônica de Boston92. 

 

A partir destes critérios procurou-se buscar gravações diversas, de diferentes 

épocas, maestros e grupos, com o intuito de prover este trabalho de variados pontos de vista 

interpretativos, de forma, possivelmente, a propiciar uma mais completa verificação prática das 

questões analíticas já desenvolvidas.  

A seguir, cada uma das gravações será analisada, tomando-se por base as 

questões analíticas descritas nos Capítulos 2 e 3. 

 

 

 

 

                                                 
90 Cf. RYDING e PECHEFSKY, 2009. 
91 Cf. GREENFIELD, 2009. 
92 In: The story of the BSO, hiperlink institucional. 
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Gravação 1 

 

Orquestra Sinfônica Columbia, Bruno Walter, 1960. 

Duração dos Movimentos: I: 15’10; II: 10’37; III: 5’33; IV: 9’38. 

Duração total: 40’58. 

 

 

I Movimento  

 

Exposição 

 

De acordo já com o vídeo de um ensaio de uma interpretação da Sinfonia nº 

2 de Brahms realizada por Bruno Walter com a Orquestra Sinfônica do Festival de Vancouver 

93, nota-se a preferência do maestro em não privilegiar o caráter anacrústico do compasso inicial 

dos Violoncelos e Contrabaixos94, solicitando a estes naipes, durante ensaio, a realização de 

diminuendo não escrito (cc. 2-4, 5-7, e assim por diante). Tal perspectiva, desta forma, vai mais 

ao encontro aos resultados provenientes dos procedimentos Motívico e Schenkeriano, dando 

ênfase ao caráter tético da figuração de bordadura.  

Em relação ao fraseado do início do 1º Grupo Temático (cc. 1-44), percebem-

se naipes executando suas frases de forma bastante autônoma, uns dos outros. Não há uma ideia 

de “Grande Frase”, capaz de perpassar estas figurações individuais ou de pequenos grupos. 

Estabelece-se aí, portanto, um paralelo à compreensão de tal fraseado como simples Grupo de 

Frases (e não como Período ou Sentença), já apresentado como uma das possibilidades de 

entendimento do texto musical de acordo com o viés Formal, o que se confirma também nos 

resultados do viés Schenkeriano. 

Em relação à possível articulação do c. 44 como início da Transição, ela não 

parece perceptível nesta gravação. A disposição textural, neste ponto, intensifica o caráter 

melódico do 1º Grupo Temático, provendo à performance um significativo ganho de energia, 

para posterior articulação no c. 58. Neste ponto desta gravação, o resultado proveniente da 

aplicação do viés Formal, portanto, parece-nos aqui privilegiado.  

Segue-se a Transição, com a mesma característica de performance 

apresentada na formulação do Grupo de Frases do 1º Grupo Temático, ou seja: frases esparsas, 

                                                 
93 WALTER, B. Video: Symphony nº 2, Vancouver Festival Orchestra (Youtube). Hiperlink na bibliografia. 
94 Ver minutagem 1’20 do vídeo acima citado. 
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dispostas tais como pequenos núcleos. O significativo rallentando, apresentado para o 2º tempo 

do c. 81, ou seja, para o alcance do acorde de Dó# maior – acorde de dominante do início do 2º 

Grupo Temático -, faz com que seja percebida uma leve articulação para a chegada deste novo 

Tema. Nada, contudo, muito evidenciado.  

A disposição do fraseado do início do 2º Grupo Temático parece ir ao 

encontro daquilo que foi classificado como Período, só que com a metade da duração do que 

fora citado na Análise Formal, com Antecedente (cc. 82-85) e Consequente (cc. 86-90) com 4 

compassos, cada um. Há aí uma significativa diferença em relação à proposta do procedimento 

analítico Formal, que considerou tal figuração como um período de 16 compassos, 8 + 8 (A., 

cc. 82-90, C., cc. 90-98). O resultado sonoro desta performance parece se aproximar da 

perspectiva apresentada pelo viés Motívico, uma vez que compreende este início do 2º Grupo 

Temático como uma série de breves seções melódicas transformadas a partir de material prévio. 

Tal visão também corrobora a perspectiva do Grupo de Frases, tal qual pequenos núcleos 

autônomos, já aqui citada como característica presente no 1º Grupo Temático e na Transição. 

 Por sua vez, o crescendo realizado para a nota Fá# na linha melódica 

preponderante dos Violoncelos, no c. 84, ratifica também o viés Schenkeriano, de retomada, 

neste ponto, da Estrutura Fundamental. Cada viés analítico, portanto, parece ter ecos na 

interpretação de Bruno Walter. 

Em relação à articulação para a 2º Parte do 2º Grupo Temático (c. 118), ela 

se mostra consistente na gravação de Walter, na medida em que observa uma significativa 

mudança de caráter textural (quasi ritenente). Staccati e sforzati são executados de forma mais 

enfática. Não há significativa articulação no c. 127 (considerado como 3ª Parte, no viés Formal), 

compreendido quase como uma consequência do corte abrupto apresentado no c. 118. A 

intensificação dos acentos nos Violoncelos, Contrabaixos e Fagotes recorda-nos o intervalo de 

3º ascendente do início da peça, propiciando-nos um ganho de energia para a apresentação das 

hemíolas no 3º tempo do c. 134. 

Em relação à Codetta (anacruse do c. 156), Walter respeita a articulação 

dinâmica e textural apontada por Brahms, desenvolvendo também sua melodia principal, nas 

Violas, com bastante expressão. A conclusão da Exposição proposta por Walter parece-nos 

bastante tranquila, com andamento significativamente mais lento do que em outros trechos, 

observando-se completamente o caráter legato da Subseção, em dinâmica pianíssimo, já 

também como uma preparação para o Desenvolvimento. A gravação optou pela não realização 

da Casa 1, e consequentemente, da repetição, possivelmente pelo fato do suporte do registro ter 

sido o disco de vinil, ou seja, o Long Play. A confecção de dois discos para apenas uma Sinfonia 
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seria inviável comercialmente, de forma que muitos maestros, na performance de grandes 

sinfonias, não tinham outra opção interpretativa que não a de suprimir repetições. 

 

 

Desenvolvimento 

 

A realização de pequeno rallentando nos cc. 180-182 prepara-nos para a 

articulação formal do início do Desenvolvimento, no c. 183, com a frase da 1ª Trompa. 

A intensa expressão do fraseado do Oboé solista, no c. 187, incrementa o que 

já fora defendido pela Análise Motívica, ou seja: a pequena Bordadura inicial dos Violoncelos 

e Contrabaixos espelha-se em diversas frases de grande expressividade, por toda a obra.  

Diferentemente das propostas provenientes das abordagens Motívica e 

Formal, que dividiram esta seção em 4 partes, a interpretação de Bruno Walter não nos sugere 

tais articulações. Não há perceptíveis alterações texturais (intensificações dinâmicas além das 

propostas por Brahms, articulações, reforço de efeitos de orquestração) e de andamento que nos 

sugiram compreender tal Desenvolvimento como detentor de variadas Subseções, o que parece 

situar esta intepretação mais no âmbito da perspectiva Schenkeriana, da compreensão desta 

seção como uma grande unidade, sem que articulações sejam explicitadas. 

Em relação ao trecho iniciado no c. 204, há uma evidenciação muito clara da 

“Imitação a 4”, com quatro vozes bastante autônomas, e de igual relevância. Não há, aí, uma 

concepção homofônica de temas e acompanhamentos, portanto. 

Em relação ao estabelecimento do Pedal de Dominante, no c. 262, há uma 

ênfase interpretativa significativa no reforço dinâmico da nota Lá grave, o que intensifica a 

ocorrência e a percepção do Pedal. 

Em relação à suavização da Reexposição por meio de sua preparação, questão 

importante descrita na comparação entre os procedimentos metodológicos, Bruno Walter é 

enfático em não realizar qualquer rallentando até o c. 298. Não há, tampouco, preparação para 

fraseados como os apresentados no Oboé, c. 254, 1os e 2os Violinos, c. 274, tradicionais em 

muitas outras gravações. 

 Tal opção interpretativa, portanto, parece não valorizar frases aparentemente 

não-estruturais. Novamente, a performance de Walter parece aproximar-nos do viés 

Schenkeriano de compreensão do texto musical, de priorização da evidenciação das estruturas. 

No final do Desenvolvimento, c. 298, aí, sim, há um significativo 

arrefecimento de andamento e de dinâmica, visando preparar a Recapitulação, no c. 302. 
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Recapitulação e Coda 

 

Na Recapitulação, retoma-se a principal marca do início da intepretação, ou 

seja, a expressão em núcleos, em detrimento de “Grandes Frases”. Tal aspecto parece priorizar 

ainda mais a valorização temática dos acompanhamentos do 1º Grupo Temático, já explicitada 

nos resultados oriundos da aplicação do procedimento Motívico.  

A pequena preparação para o 2º Grupo Temático é idêntica à da Exposição: 

um pequeno Rallentando, de grande discrição, e nada mais. 

Em relação à compreensão do 2º Grupo Temático e de sua finalização, 

percebe-se que estas se dão de forma análoga à Exposição, sem quaisquer variações de 

andamento ou dinâmicas além daquelas indicadas por Brahms. Apresenta-se, também, uma 

consistente preparação para a Codetta, c. 423, muito semelhante àquela desempenhada na 

Exposição, por meio de pequeno rallentando e arrefecimento dinâmico. 

A preparação para a Coda parece ser mais enfática do que a preparação para 

o Desenvolvimento, na Exposição. Já no c. 439 há um arrefecimento de andamento, com vistas 

a uma nova figuração musical. 

O que se nomeou como Fantasia para Trompa (cc. 455-476), tem nesta 

gravação um tratamento de enorme delicadeza, quase que em elisão com a preparação para a 

Coda. Trata-se da mais livre figuração já surgida nesta interpretação, tal qual uma grande 

cadência de concerto, com vistas à sua resolução no c. 477. Mais uma vez, esta interpretação 

parece aproximar-se dos resultados advindos do viés Schenkeriano, que compreende tal 

Fantasia como um Prolongamento do Desenvolvimento, e não como o estabelecimento de uma 

nova Seção. 

A partir do c. 477, Bruno Walter retoma a tranquilidade e a expressividade já 

demonstrada no final da Exposição e da Recapitulação. Mantém o tempo firme no c. 497, 

complementando o fraseado das Madeiras (c. 497 em diante) com a precisão temática dos 

pizzicati das Cordas (c. 501 em diante). Não propõe mais significativos rallentandi não escritos, 

mas apenas uma separação mais convincente para o ataque do acorde de Ré maior, no c. 521. 
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II Movimento  

 

Exposição 

 

A compreensão da frase inicial deste Movimento sinfônico, como já se 

discutiu neste trabalho, é capaz de provocar grande ambiguidade. A interpretação de Walter 

sugere algumas características desta performance:  

 

1) Em comparação com demais gravações, o andamento adotado é bastante 

lento. 

 

2) A intensidade, tanto da frase principal, nos Violoncelos, quanto da frase 

contrapontística dos Fagotes, é bastante significativa: muita expressão, 

dinâmica forte exacerbada, consistente legato e vibrato intenso. A energia 

da frase se mantém com grande firmeza. 

 

3)  Privilegia-se, assim como apresenta o resultado do viés Schenkeriano, a 

nota inicial da frase, Fá#. Tal aplicação do procedimento sustenta que a 

primeira nota da linha melódica principal, Fá#, já estabelece a Melodia 

Fundamental do Movimento com perfil  5̂ - 1̂ (fig. 135), Fá# - Si. 

 

4) Preservando-se o intenso legato, observam-se, na interpretação, tanto os 

inúmeros Prolongamentos sugeridos pelo gráfico Schenkeriano, quanto a 

versão do viés Formal relativa à frase Binária, ou seja: uma grande frase 

A (cc. 1-12) / A’ (anacruse do c. 13-17), com apenas delicados 

seccionamentos internos. Para além da separação entre A e A’, não há 

articulações de fraseado perceptíveis. 

 

Em relação à Transição para o 2º Grupo Temático, esta gravação parece 

realizar significativa articulação formal para o c. 17, ponto em que surge um novo solo de 

Trompa, em dinâmica piano. A realização de um consistente decrescendo no c. fim do c. 16 e 

início do c. 17 sugere-nos esta possibilidade. 

Quanto às entradas sucessivas de instrumentos de Cordas iniciadas no c. 28, 

elas parecem ser realizadas com grande expressão, tal qual uma relembrança da própria 
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intensidade da frase inicial do início da Exposição. O consistente descrescendo apresentado no 

c. 31, aliado a um pequeno rallentando no compasso seguinte, prepara a interpretação para a 

apresentação do 2º Grupo Temático. 

Seu início, no c. 33, mantém o andamento bastante lento em relação às outras 

gravações, além do caráter legato das grandes frases, sem interrupções, inicialmente nas 

Madeiras e depois transitando por diversos naipes. Há uma significativa articulação formal do 

c. 44 para o c. 45, compasso este que pode ser compreendido tanto como 2ª Parte/Codetta do 

2º Grupo Temático, quanto como início de figuração direcionada à Transição. No tocante aos 

resultados dos procedimentos analíticos, observou-se aí de uma convergência entre os 3 

procedimentos, com natural eco nesta interpretação.  

 

 

Desenvolvimento 

 

Para seu início, no c. 49 – em consonância com o resultado do procedimento 

analítico Formal, portanto -, Walter propicia à interpretação uma perceptível articulação formal, 

com utilização de dinâmica subito piano logo após o ataque da primeira nota. Sobre as possíveis 

subdivisões internas desta seção, esta interpretação parece ser refratária a tais propostas: possui 

andamento ligeiramente mais rápido do que a Exposição, não enfatizando os falsos retornos 

exposicionais dos cc. 57 e 62. Quanto ao arrefecimento textural com vistas à preparação da 

Recapitulação, Walter opta por sua ocorrência no c. 65, inclusive com a adoção de pequeno 

rallentando, no c. 67.  

 

 

Recapitulação 

 

A recuperação do andamento lento e intensidade do início do Movimento 

provê grande expressão a esta variação do Tema inicial, agora desenvolvida nos Violinos. Há 

significativa articulação formal para o c. 81, Retransição da Recapitulação. A intensificação de 

energia nas sextinas dos Violinos e das cordas como um todo (cc. 87-91) leva a interpretação 

para um ápice dinâmico, culminando em uma consistente articulação para o 2º Grupo Temático, 

reexposto no c. 92.  
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Em relação à Coda, Walter opta por propiciar à interpretação uma 

significativa articulação no início do c. 97, a ponto de podermos classificar tal Seção aí iniciada 

como uma nova Seção formal, com vistas ao fim do Movimento. 

 

 

III Movimento  

 

Em relação ao III Movimento, a interpretação de Walter privilegia a execução 

nítida das articulações nas Madeiras, o que faz com que pequenos Motivos sejam auditivamente 

explicitados. A consideração da frase inicial como Pequeno Ternário é completamente 

perceptível, uma vez que o caráter legato do Oboé, no c. 11, é contrastante com a articulação 

de staccatto do início. Há, adicionalmente, um significativo rallentando no c. 22, com vistas ao 

retorno de “a” logo após a fermata da barra de compasso. Vale ressaltar que a classificação de 

Pequeno Ternário é um viés advindo da Análise Formal.  

Sobre a separação formal inicial do Movimento, entre as grandes Seções A 

(cc. 1-32), B (cc. 33-106) e A’ novamente (cc. 107-125), não há qualquer tipo de rallentando 

ou preparação para aquilo que fora considerado articulação formal pelos procedimentos 

metodológicos. A interpretação de Walter não faz qualquer tipo de seccionamento, o que nos 

faz pressupor, que tal ponto de vista de performance priorize a ideia da compreensão do 

Movimento como Dupla Variação, em detrimento da visão Ternária, cuja percepção seria a 

clara ocorrência de contraste e posterior retorno, o que parece não ocorrer.  

Já para as articulações de retorno às Seções B’ e ao A’’ final, uma vez que o 

próprio compositor solicita suas realizações por meio da indicação de ritenuti com vistas a estas 

articulações, a interpretação parece confirmar esta classificação. No primeiro caso, intensifica 

o ritenuto realizando-o no c. 120, ou seja, 4 compassos antes da inscrição na partitura; no 

segundo caso, apenas segue as indicações do compositor. 

Em relação à frase dos Violinos e Violas iniciada no c. 225, a interpretação 

de Walter apresenta-a de forma bastante expressiva, como frase legato com intensificação 

dinâmica (forte), sem aparente conexão com outros materiais do Movimento, o que vai ao 

encontro de resultados encontrados na perspectiva Motívica, como um resquício de outros 

Movimentos ou preparação para o Movimento final. Por sua vez, a Coda, iniciada no c. 233, é 

precedida por considerável rallentando.  
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IV Movimento  

 

Exposição 

 

Comparada com as outras duas gravações, Walter adota um andamento um 

pouco mais lento para o início do IV Movimento. Respeita e intensifica a articulação Staccato 

dos Violoncelos e Contrabaixos do c. 5 em diante, já como um preâmbulo da 2ª Parte do 1º 

Grupo Temático, iniciada vigorosamente no c. 23. A interpretação, a partir daí, enfatiza e 

reafirma tal Grupo Temático, até o c. 60, ponto em que se inicia a Transição. 

Há significativo seccionamento formal para o 2º Grupo Temático, que surge 

de forma bastante expressiva no c. 78. As articulações formais deste grupo são muito bem 

delineadas pelo realce das dinâmicas propostas, manutenção de andamento rápido e 

intensificação de articulações.  

Precedendo o Desenvolvimento, há um suave rallentando executado a partir 

do c. 153, propiciando à interpretação considerável cesura formal. 

 

 

Desenvolvimento 

 

Tal qual o I Movimento, Walter pensa nos fraseados como núcleos bastante 

autônomos, com grande expressão. Segue-se a intensificação de articulações, tais como os 

staccatti leggeri dos 2os Violinos e Violas, do c. 172 em diante.  

A possível separação formal com vistas ao seccionamento do 

Desenvolvimento no c. 206 não ocorre. Não há qualquer preparação para esta Subseção. 

Não há, também, evidenciação significativa do Pedal de Dominante no c. 227 

– ocorrência sustentada pela Análise Schenkeriana. De acordo com a interpretação, sugere-se 

sua delicada ocorrência apenas no c. 240, perspectiva defendida pela Análise Formal.  

 

 

Recapitulação 

 

O 1º Grupo Temático desenvolve-se de forma muito semelhante àquela 

expressa na Exposição. Considera-se a ausência de Retransição, intensificação dinâmica e 

rallentando com vistas ao início do 2º Grupo Temático, no c. 281. 



239 

 

A partir deste ponto, o maestro ignora a inscrição poco f e pede ao seu grupo 

uma dinâmica fortíssimo, com ápice dinâmico nas Cordas, intensificando a textura até o início 

da Coda.  

 

 

Coda 

 

Pode-se dizer que Walter propõe-nos uma explosão de energia nesta Seção 

Formal. Enquanto que o procedimento Schenkeriano compreende a Coda como um grande 

Prolongamento, visando à conclusão da obra, o que é muito perceptível nesta interpretação, o 

viés Motívico propõe articulações do trecho em 3 Subseções, também claras nesta performance: 

cc. 353-374 / cc. 375-386 / cc. 387-429.  
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Gravação 2 

 

Orquestra Filarmônica de Berlim, Claudio Abbado, 1989. 

Duração dos Movimentos: I: 20’56; II: 9’56; III: 5’20; IV: 9’42. 

Duração total: 45’54. 

 

 

I Movimento  

 

 

Exposição 

 

Trata-se de uma perspectiva bastante distinta daquela apresentada pela 

gravação de Walter. Há a presença de “Grandes Frases”, que transitam pelos mais diversos 

naipes, com enorme senso de continuidade. O c. 1, Bordaduras dos Violoncelos e Contrabaixos, 

parece apresentar caráter anacrústico, uma vez que há considerável continuidade entre esta 

figuração e a entrada das Trompas, no c. 2. De forma geral, nesta performance, o apurado senso 

camerístico da Filarmônica de Berlim e da interpretação como um todo propicia a fruição do 

fraseado em entrelaçamento por diversos naipes, em um fluxo contínuo.  

Sobre o fraseado inicial, a classificação como Período (A.: 2-9, C.: 10-23), 

apresentada pelos resultados da Análise Motívica e corroborada por um dos vieses da Análise 

Formal, parece ser a que auditivamente melhor se adapta a esta interpretação.  

A possível articulação para o c. 44 – início da Transição ou continuação do 

1º Grupo Temático – ocorre nesta performance, corroborando-se a consideração deste trecho 

como o começo da Transição. Não há, a posteriori, uma significativa articulação no 3º tempo 

do c. 58, fato que poderia denotar o início desta Subseção neste outro ponto. Em relação à Seção 

de Transição, em sua totalidade, o senso camerístico da interpretação se acentua, e há profusão 

de diálogos entre os mais variados naipes. 

O 2º Grupo Temático, é precedido por um significativo rallentando, e por 

uma consistente articulação. Seu início nos apresenta um fraseado que parece ir ao encontro da 

classificação como Período apresentada pelo viés Formal, com 16 compassos – frase de grande 

extensão.  

As duas articulações do 2º Grupo Temático, 2ª e 3ª Partes, respectivamente, 

aparecem claramente nesta intepretação. Um rallentando é realizado nos cc. 116 e 117, 
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preparando o ouvinte para a 2ª Parte do 2º Grupo Temático, iniciada no c. 118. Respeita-se a 

indicação de andamento (quasi ritenente) de forma enfática – bem menos movido, e valoriza-

se também a dinâmica forte. No c. 127, ou início da 3ª Parte, retoma-se o andamento, o que nos 

propicia, novamente, sensação de articulação formal. 

Diferentemente da Gravação de Walter, não há no fim da Exposição qualquer 

tipo de preparação especial para a Codetta. Ao seu término, a interpretação optou por realizar 

a repetição sugerida por Brahms, direcionando-se à Casa 1 e reexecutando a Exposição. Não há 

qualquer alteração de execução entre Exposição original ou repetida.  

A preparação para o Desenvolvimento dá-se de forma muito rápida, com 

arrefecimento do andamento apenas perceptível na Casa 2, c. 179.  

Já de acordo com o que foi descrito na Exposição, observa-se que esta 

gravação privilegiou articulações de seções de forma muito semelhante àquelas descritas na 

Análise Formal. 

 

 

Desenvolvimento 

 

Dividido em 4 partes principais, por meio de convergência entre resultados 

da Análise Formal e Análise Motívica, o Desenvolvimento, nesta interpretação, parece ter sido 

compreendido também desta forma, uma vez que as articulações formais destas subseções são 

bastante perceptíveis. 

O início do Desenvolvimento (1ª Parte) é marcado por um arrefecimento de 

andamento.  A partir do c. 195, um delicado acelerando, com vistas ao alcance da 2ª Parte, 

Imitação a 4, é apresentado. No início dessa Subseção, no c. 204, não há igualdade de relevância 

entre as distintas vozes da Imitação, ou seja: parece-nos que a melodia desempenhada pelo 1º 

Violino é preponderante, e as demais vozes contrapõem-se a ela como acompanhamento.  

A 3º Parte do Desenvolvimento inicia-se de forma muito definida, com a 

entrada sucessiva dos Trombones no c. 224, enquanto que a 4ª Parte, no c. 246, evidencia-nos 

uma explosão textural: ápice dinâmico e de orquestração. 

A valorização da frase do Oboé, no c. 254, defendida pelo viés Motívico como 

uma transformação do Motivo I em delicada frase, não ocorreu. Em relação ao estabelecimento 

do Pedal de Dominante, no c. 262, não houve, aparentemente, qualquer direcionamento 

interpretativo para sua ênfase, com a única exceção de que a melodia principal, neste ponto 

desempenhada pelos 1os Violinos e Violoncelos, foi executada um pouco mais lentamente.  
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Houve, sim, a realização de um pequeno rallentando para o c. 273 e uma 

priorização da frase dos 1os e 2os Violinos, do c. 274 em diante. Este artifício pode significar a 

valorização tardia do fraseado – uma vez que a frase dos Violinos é aí análoga àquela do Oboé, 

no c. 254 – e do Pedal de Dominante, já observadas no parágrafo anterior. 

Esta interpretação prioriza o caráter ritenente dos fortíssimos acrescido de 

hemíolas, a partir do c. 282: são executados mais lentamente. Tal característica parece 

intensificar a preparação à Recapitulação. 

 

 

Recapitulação e Coda 

 

A Recapitulação desenvolve-se de forma semelhante à Exposição, com a já 

citada priorização do caráter camerístico da interpretação e consistente articulação para o 2º 

Grupo Temático com utilização de grande rallentando.  

A segmentação do 2º Grupo Temático em 3 Partes ocorrem da mesma forma 

nesta Recapitulação. Não há preparação significativa, novamente, para a Codetta. 

Na preparação para a Coda, não ocorrem rallentandi. Contudo, a adoção de 

um andamento consideravelmente mais lento no c. 451 sugere-nos uma articulação formal 

significativa, antecedendo a ocorrência da frase da Trompa (c. 455), preparando-a como uma 

nova Seção. Desta forma, o c. 455, considerado pelo viés Formal e Motívico como parte 

integrante da Coda iniciada no c. 447, parece ser também o ponto de vista desta interpretação. 

De forma complementar ainda, a adoção de um stringendo, quase exagerado, a partir do c. 465 

(em contraposição à inscrição de Brahms, um poco stringendo), parece corroborar tal visão. 

O trecho que se inicia no c. 477 segue com a mesma característica já iniciada 

no c. 456. A partir do c. 497, a interpretação inicia tal trecho bem lentamente e realiza 

acelerando gradual até o c. 513. Notadamente, Claudio Abbado adota andamentos bem livres 

na Seção final do Movimento, de forma análoga àquela apresentada no fim do 

Desenvolvimento.  

Do c. 497 em diante, não propõe mais significativos rallentandi não escritos, 

mas, assim como a versão de Bruno Walter, apenas uma separação mais convincente para o 

ataque do acorde de Ré maior, no c. 521. 
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II Movimento  

 

Exposição 

 

Esta interpretação apresenta a frase inicial dos Violoncelos provida de grande 

expressão, intensidade de vibrato e consistente legato. Em comparação à Gravação 1, o 

andamento é, notadamente, mais rápido.  

Diferentemente do que foi proposto pelo viés Schenkeriano, dá-se ênfase aqui 

não ao Fá# inicial, mas sim à nota Ré#, do 2º tempo do c. 1.  

No tocante à ambiguidade formal da primeira frase, classificável como 

Binária ou Pequeno Ternário, a audição não nos propicia muitas conclusões. Nota-se a 

preocupação da interpretação em respeitar as dinâmicas propostas por Brahms, bem como a de 

realizar uma breve articulação formal no final do c. 12, com vistas à anacruse do c. 13.  

Sobre a Transição para o 2º Grupo Temático, esta gravação parece não 

realizar significativa articulação formal, de forma a apresentar a frase de Trompa, no c. 17, 

quase como uma continuação da frase anterior inicial, o que corrobora as observações sobre o 

trecho apresentadas pelo procedimento Motívico. 

A questão da ligação de fraseado entre variados naipes, já descrita como uma 

das principais características desta interpretação, perpassa a Transição, possivelmente visando 

o alcance do 2º Grupo Temático, no c. 33. A frase das Madeiras inicial deste Grupo nada mais 

parece ser do que mais uma continuação da grande frase inicial.  

Há uma pequena articulação formal para o retorno da frase inicial do 2º Grupo 

Temático, no c. 41. Do c. 45 em diante, reforça-se o caráter de elisão da Exposição com o 

Desenvolvimento. Não há separação formal aparente no c. 45, nem tampouco articulação 

consistente no c. 49. Trata-se de uma transição gradual a esta nova Seção, o que já havia sido 

descrito em convergência de resultados na aplicação dos 3 procedimentos analíticos. 

 

 

Desenvolvimento 

 

Uma pequena ênfase é dada à figuração de início do c. 49, com uma pequena 

separação realizada em relação ao compasso anterior. O andamento, por sua vez, permanece o 

mesmo. 
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Um pequeno Rallentando é realizado para os falsos retornos, demonstrados 

pelas frases dos 1os e 2os Violinos, no c. 57, e do Oboé, no c. 62. Vale ressaltar que esta ênfase 

diverge em relação aos resultados dos três procedimentos analíticos, que consideram tais pontos 

como simples Prolongamentos ou Reminiscências Motívicas.  

No c. 64, o andamento mais lento se justifica como uma preparação à 

Recapitulação, cujo início se dá na anacruse para o c. 68. 

 

 

Recapitulação e Coda 

 

O caráter de grande expressão e de fraseado longo retorna na Recapitulação. 

Há uma consistente articulação Formal para a Transição iniciada no c. 81, o que até agora não 

ocorrera. A intensificação dinâmica desta Seção torna-se evidente com a adoção de um 

andamento mais lento a partir do c. 87 e de exacerbação da dinâmica e articulação. Há outra 

significativa articulação formal para o c. 92, início do 2º Grupo Temático.  

Da mesma maneira que a Gravação nº 1, esta interpretação opta por realizar 

uma evidente articulação no início do c. 97, de forma que a Seção aí iniciada possa ser 

classificada como Coda, direcionando-se para o fim do Movimento. 

 

 

III Movimento  

 

No início do III Movimento, a interpretação de Abbado prioriza a construção 

de fraseado legato, em detrimento da valorização da articulação das Madeiras, ou seja: a maioria 

dos staccati são executados com articulação tenuto (-), visando a expressão de uma frase de 

longa duração, que não soe entrecortada. Tal ponto de vista, por sua vez, pode ser capaz de 

propiciar à audição uma ligação mais consistente entre pilares da Estrutura Fundamental, 

compreendendo-se melhor como são desenvolvidos os Prolongamentos, questões vitais 

apresentadas pelo viés Schenkeriano.  

Por meio desta audição, pela falta de contraste na figuração das Madeiras 

entre a frase inicial staccato e a articulação legato presente no c. 11, pode-se até considerar a 

frase principal da Seção A como uma frase Binária, dividida entre a, cc. 1-22 e b, cc. 23-32. 

Nenhum dos procedimentos analíticos estudados nesta Tese propôs tal perspectiva. 
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As possíveis articulações formais não são muito claras em todo o Movimento. 

Observa-se uma significativa ênfase dinâmica no alcance do c. 51, trecho conhecido nas 

análises como “Dança do Camponês”. Tal realce pode estar de acordo com os resultados do 

viés Schenkeriano, que classifica este ponto como o início típico da Estrutura Fundamental da 

Seção B, articulando formalmente o Movimento de forma diferente em relação aos outros dois 

procedimentos metodológicos. 

A ausência de perceptíveis articulações formais, da mesma forma como 

observado na Gravação nº 1, faz-nos novamente pressupor que tal ponto de vista interpretativo 

compreenda este Movimento mais como uma Dupla Variação do que possuidor de uma simples 

Forma Ternária, tal qual uma das perspectivas descritas na Análise Formal.  

A melodia Pré-Coda, executada no c. 225 por Violinos e Violas, é 

apresentada em dinâmica piano e articulação legato, e combina-se com o conceito de frase de 

longa duração adotado pela interpretação na abordagem deste Movimento, misturando-se às 

figurações musicais já apresentadas. Mesmo no c. 233, não há o surgimento de uma Coda 

perceptível, mas sim uma pequena finalização do Movimento, à qual todas as figurações a partir 

do c. 225 parecem pertencer. Tudo aparenta estar interligado. 

 

 

IV Movimento  

 

Exposição 

 

Difere da Gravação 1 apenas no andamento, e na evidenciação de algumas 

articulações. Inicia a 2ª Parte do 1º Grupo Temático no c. 23, conduzindo-a para a Transição, 

no c. 60, com contraste dinâmico súbito. 

Novamente, percebe-se articulação formal para o 2º Grupo Temático, no c. 

78, ponto em que, musicalmente, a interpretação dá ênfase à inscrição largamente, disposta na 

partitura por Brahms. As Subseções deste Grupo Temático são completamente perceptíveis 

auditivamente, uma vez que os direcionamentos dinâmicos e expressivos da partitura foram 

fielmente respeitados pela performance.  

Um pequeno rallentando é realizado para o início do Desenvolvimento, no c. 

155.  
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Desenvolvimento 

 

Da mesma forma que os demais Movimentos, Abbado pensa esta Subseção 

com frases bastante interligadas, mesmo respeitando articulações mais curtas, tais como os 

staccatti de 2os Violinos e Violas, do c. 172 em diante. 

Em relação ao possível realce de articulação formal para a 2ª Parte do 

Desenvolvimento (Tranquillo, c. 206), ele, sim, ocorre, por meio de leve rallentando realizado 

nos cc. 204 e 205, posteriormente reiterado no c. 220 com vistas ao c. 221 (inscrição: Sempre 

più tranquilo).  

Em relação à ambiguidade do alcance do Pedal de Dominante, no c. 227 ou 

no c. 240, a intepretação não se define. Devido a significativa ênfase dinâmica da nota lá grave, 

no c. 227, percebe-se certa ênfase a este Pedal, perspectiva que vai ao encontro do resultado 

advindo da Análise Schenkeriana. 

Na preparação para a Recapitulação, nota-se significativa articulação formal 

(rallentando nos cc. 242-243 e retomada de andamento no c. 244). 

 

 

Recapitulação 

 

A perspectiva da ocorrência de Retransição na Recapitulação é improvável 

nesta interpretação, que segue parâmetros próprios estabelecidos na própria Exposição, já 

citados aqui.  

Há significativa articulação formal (Rallentando e intensificação dinâmica, 

cc. 279-280) para a Reexposição do 2º Grupo Temático, a partir do c. 281.  

 

 

Coda 

 

A interpretação trata esta Seção sem quaisquer articulações formais internas, 

tal qual uma unidade de intensificação textural almejando o encerramento da peça. Pode-se 

dizer que corrobora o ponto de vista Schenkeriano, que analisa tal Subseção como simples 

Prolongamento, sem maiores seccionamentos.  
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Gravação 3 

 

Orquestra Sinfônica de Boston, Andris Nelsons, 2017. 

Duração dos Movimentos: I: 16’18; II: 9’58; III: 5’15; IV: 9’48. 

Duração total: 41’19. 

 

 

I Movimento  

 

Exposição 

 

A bordadura dos Violoncelos e Contrabaixos (c. 1), possui aqui caráter tético, 

executada com considerável decrescendo. A classificação do fraseado inicial como Grupo de 

Frases, tal qual a Gravação nº 1, parece-nos mais plausível, uma vez que as pequenas figurações 

executadas pelos distintos naipes soam com significativa autonomia umas das outras. Ainda no 

âmbito do 1º Grupo Temático, o intérprete propõe diversas reduções de andamento, para 

figurações como as da Flauta com Oboé, c. 35, e Clarinete e Fagote, c. 39.  

Há um importante rallentando, proposto no c. 43, indicando possível 

articulação formal para o c. 44. A adoção, a partir daí, de um andamento mais lento, contudo, 

gera ambiguidade de percepção, uma vez que uma Transição normalmente pressuporia um 

ganho de energia, o que ocorre de maneira mais convincente apenas no 3º tempo do c. 58. De 

acordo com esta interpretação, portanto, pode-se perceber tal trecho (cc. 44-58) mais como uma 

extensão do 1º Grupo Temático do que o início de uma Transição, por sua vez, iniciada no c. 

58, 3º tempo. 

O início do 2º Grupo Temático é precedido por um considerável rallentando, 

disposto no c. 81. A 1ª frase desta Seção Formal, apresentada por Violoncelos e Violas é 

executada sem legato, entrecortada, como pequenos fragmentos ou influxos evitando qualquer 

classificação desta figuração como um Período ou outro tipo de frase. Tratam-se de pequenos 

motivos anacrústicos, reiterados nos cc. 82, 83, 85 e 86. Talvez possa-se firmar paralelo com 

resultados advindos do viés Motívico, que privilegiou a compreensão desta Transformação 

Motívica (2º Grupo Temático) por meio da análise de transformação de pequenos fragmentos 

melódicos. 

A subdivisão deste Grupo Temático em partes não é perceptível na 

interpretação de Nelsons. A adoção de andamento mais lento no c. 106 (semínima aprox.= 92) 
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e a escolha em não responder à indicação de “quasi ritenente” do compositor, no c. 118 

(semínima aprox.: 112, ou seja mais rápida que na Subseção anterior), não provocou qualquer 

impressão de separação formal, quer no c. 118 (2ª Parte) ou no c. 127 (3ª Parte).  

A possível preparação para a Codetta, tal qual a gravação de Abbado, não 

ocorre nesta interpretação. 

 

 

Desenvolvimento 

 

Preparado com um pequeno rallentando, no c. 132 apenas, o 

Desenvolvimento mantém a liberdade rítmica característica da interpretação, com solos 

bastante expressivos, não muito interligados entre si. Apesar de um aparente accelerando surgir 

no c. 195, ele não se desenvolve; o início da 2ª Parte desta Seção, no c. 204, configura-se em 

uma subseção contrapontística de significativo peso interpretativo: andamento lento e privilégio 

do caráter marcato, indicado por Brahms.  

A 3ª Parte do Desenvolvimento inicia-se com expressivos solos de 

Trombones, no c. 224. Pode-se perceber a articulação formal realizada pela interpretação, 

tamanha a ênfase dada a estes solos. O início da 4ª Parte, “Ápice da Energia”, evidencia-se 

também de forma bastante definida, no c. 246, inclusive com um pequeno rallentando em sua 

preparação. De forma geral, portanto, a interpretação parece respeitar a subdivisão do 

Desenvolvimento apresentada pelos procedimentos Formal e Motívico. 

 Apesar da execução não privilegiar a frase do Oboé, no c. 254, apontada pelo 

procedimento Motívico como uma importante transformação do Motivo I inicial, dá-se 

significativo destaque ao Pedal de Dominante do c. 262. Daí em diante, nenhuma ênfase 

especial a determinada figuração musical é realizada, até à rápida preparação à Recapitulação, 

iniciada no c. 298. 

 

 

Recapitulação e Coda 

 

Há, na Recapitulação, uma intensificação da expressão em núcleos, em 

detrimento de “Grandes Frases”. O andamento utilizado é um pouco mais lento ainda do que 

aquele empregado na Exposição.  
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A separação para o 2º Grupo Temático ocorre de forma análoga à Exposição. 

Da mesma forma, o fraseado inicial deste Grupo Temático é entrecortado, privilegiando 

pequenos Motivos em detrimento de grandes frases. 

Contudo, nesta Recapitulação, diferentemente da Exposição, a 2ª Parte do 2º 

Grupo Temático é muito bem preparada e há um perceptível seccionamento formal. Talvez a 

interpretação tenha pretendido uma intensificação dinâmica e expressiva na Recapitulação, com 

possível intuito de se manter o interesse interpretativo por mais tempo. 

Em relação à preparação para a Coda, entre as três gravações, esta parece ser 

a mais convincente para seu início, no c. 447. Realmente, percebe-se aí o surgimento de uma 

nova Seção Formal.  

Toda esta nova seção é executada com grande expressividade, sobretudo a 

Subseção de Cordas iniciada no c. 477, com andamento bastante lento e intensificação dinâmica 

em relação ao que é proposto pelo compositor.  

Do c. 497 em diante, assim como na gravação de Walter, há a manutenção de 

andamento firme nas Madeiras e Cordas, sem a proposição de Rallentandi não escritos, mas 

apenas uma separação bem definida para o ataque do acorde de Ré maior, no c. 521. 

 

 

II Movimento  

 

Exposição 

 

Como já citamos anteriormente, esta interpretação privilegia a evidenciação 

de Motivos, em detrimento das grandes frases. Isto é perceptível na audição da frase inicial 

deste Movimento, provida de várias inflexões e separações.  

A classificação de Pequeno Ternário, apresentada pelo viés Formal e 

corroborada pelo viés Schenkeriano, parece mais próxima a esta interpretação. Há uma 

importante separação formal no fim do c. 3 para a anacruse do c. 4, e posterior retorno do caráter 

da frase inicial no c. 13, com intensificação dinâmica já proposta pela partitura. 

Há ocorrência de separação para Seção de Transição no c. 17, tal qual um dos 

inúmeros seccionamentos de fraseado propostos por Nelsons. 

Há segmentação Formal perceptível também para a 2º Parte da Transição, que 

ocorre no c. 28. Não se observa, nos resultados dos vieses metodológicos utilizados, qualquer 

ênfase a esta Subseção, especificamente. 
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Há uma consistente articulação formal para o 2º Grupo temático, por meio de 

um rallentando delicado apresentado no c. 32.  

 

 

Desenvolvimento 

 

Quanto ao início do Desenvolvimento, a interpretação concorda com o 

resultado dos três procedimentos metodológicos, na medida em que apresenta um 

direcionamento gradual para esta seção, do c. 45 em diante. Não há qualquer articulação formal 

para o c. 49. 

O andamento do Desenvolvimento é levemente mais rápido do que o 

empregado na Exposição. Não há articulação formal clara para os falsos retornos dos cc. 57 e 

62. Contudo, arrefece-se o andamento para o c. 64, em preparação à Recapitulação. 

 

 

Recapitulação e Coda 

 

A conceituação de valorização de pequenos Motivos, em detrimento das 

grandes frases, ocorre novamente na Recapitulação. Pode-se dizer que o pensamento de Nelsons 

está mais fundamentado na visão Motívica da obra. 

A intensificação dinâmica da Retransição ocorre de forma bastante 

convincente. Não há, entretanto, uma significativa articulação formal para o início do 2º Grupo 

Temático no c. 92.  

Da mesma maneira que as versões anteriormente comentadas, esta gravação 

escolhe, também, realizar uma nítida articulação no início do c. 97, de maneira a classificar a 

Seção aí iniciada como Coda, apontando para o encerramento do Movimento. 

 

 

III Movimento  

 

Assim como no registro de Abbado, esta interpretação privilegia uma frase 

de grande duração nas Madeiras, em detrimento da evidenciação de articulações. O andamento 

mais rápido, em relação às outras gravações, sugere que possíveis seccionamentos internos 

desta frase inicial sejam menos perceptíveis.  



251 

 

Ocorre nesta interpretação a articulação de grandes seções Formais, tal qual 

descrito nos resultados da Análise Formal. Por meio de um delicado rallentando, presente nos 

cc. 31 e 32, uma nova seção contrastante, Presto, é apresentada no c. 33.  A Ponte, no c. 101, é 

executada com consistente arrefecimento dinâmico, a ponto de compreendermos, com maior 

ênfase, a articulação formal presente no c. 107. O mesmo ocorre em pontos que antecedem o c. 

125 e c. 193.  

De acordo com o mencionado, portanto, a audição indica que este Movimento 

possa ser mais fortemente caracterizado como possuidor de Forma Ternária, próximo a um 

Scherzo, do que como de uma Dupla Variação. 

A frase executada no c. 225 por Violinos e Violas, assim como na gravação 

de Abbado, é apresentada em dinâmica piano e articulação legato, unindo-se à proposta de 

valorização das grandes frases adotada neste Movimento, misturando-se assim ao que já fora 

apresentado anteriormente. Novamente, no c. 233 não se percebe a chegada de uma Coda, mas 

uma simples finalização do Movimento. 

 

 

IV Movimento  

 

Exposição 

 

Tal qual a gravação de Walter, Nelsons opta por um andamento mais 

controlado no início do Movimento, e o acelera subitamente no c. 23. Novamente, não se 

percebe neste ponto qualquer característica de Transição, mas sim a continuidade do 1º Grupo 

Temático. Tal Transição só ocorre a posteriori, a partir do c. 60.  

Há evidente articulação formal para o início do 2º Grupo Temático, no c. 78. 

As subseções deste Grupo são perceptíveis pela evidenciação, na performance, das principais 

características de dinâmica e articulação dispostas por Brahms.  

Para o início do Desenvolvimento, um pequeno rallentando foi desenvolvido 

a partir do c. 151. 
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Desenvolvimento 

 

Novamente, a tônica da interpretação, ao ingressar nesta nova Seção formal, 

é a de evidenciar características de dinâmica e articulação dispostas pelo compositor. Não há 

intervenções relevantes dos intérpretes em relação ao texto composicional.  

Há um considerável rallentando realizado nos cc. 204-205, com vistas à 2ª 

Parte deste Desenvolvimento – inscrição Tranquillo. Esta Subseção é interpretada tal qual o 1º 

Grupo Temático do Desenvolvimento, com o fraseado por núcleos, por naipes, mantendo sua 

autonomia, tal qual a edificação de um grande Grupo de Frases. 

Não parece haver, em relação ao Pedal de Dominante, qualquer ênfase à sua 

chegada no c. 227, como sustenta a Análise Schenkeriana, sendo seu alcance no c. 240, tal qual 

apresentado na Análise Formal, a versão mais plausível.  

Diferentemente de qualquer outra interpretação, Nelsons efetua grande 

articulação para o c. 234, trecho em que houve aumentação de um segmento da frase inicial do 

Movimento. Tal perspectiva é-nos apresentada pela Análise Motívica.  

Na preparação para a Recapitulação, nota-se sensível articulação formal 

(rallentando nos cc. 240-243 e retomada de andamento no c. 244). 

 

 

Recapitulação 

 

Assim como na Gravação nº 2, a perspectiva de realce de Retransição na 

Recapitulação é inexistente nesta interpretação. Seguem-se parâmetros próprios estabelecidos 

na Exposição, já citados aqui. Há articulação formal (rallentando e intensificação dinâmica, cc. 

279-280) para a Reexposição do 2º Grupo Temático, a partir do c. 281.  

A interpretação, no final deste 2º Grupo Temático, desenvolve considerável 

intensificação dinâmica para o início da Coda.  

 

 

Coda 

 

Inicia-se (c. 353) com andamento perceptivelmente mais acelerado, o que 

torna a articulação formal ainda mais evidente. A interpretação propõe verdadeira explosão 
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dinâmica, com todas as articulações de 3 subseções, confirmando os resultados encontrados na 

Análise Motívica, nitidamente perceptíveis: cc. 353-374 / cc. 375-386 / cc. 387-429. 
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CONCLUSÕES 

 

O cerne deste trabalho consistiu em um grande estudo sobre a aplicação de 

procedimentos analíticos e inter-relação entre seus resultados. A utilização de apenas uma obra 

musical foi muito útil para demonstrar a leitura típica de cada procedimento, ou seja, houve 

significativa compreensão de quais peculiaridades os vieses iluminam de forma mais completa. 

Em um primeiro momento, esta Tese realizou a contextualização da obra 

escolhida, a Sinfonia n° 2, op. 73, em Ré maior, de Johannes Brahms. Buscou-se compreender 

o contexto composicional da obra com informações históricas, relacionando-a com a biografia 

do compositor e o panorama composicional europeu.  

Meu objeto de estudo consistiu no trabalho analítico dessa Sinfonia, por meio 

da aplicação prática de três procedimentos metodológicos específicos. Apresentaram-se as 

principais fundamentações teóricas dos procedimentos Formal, Motívico e Schenkeriano e, 

posteriormente, foram realizadas três análises musicais da integralidade da obra, buscando-se 

realçar o máximo de aspectos possíveis no âmbito de cada postura metodológica.  Foram 

considerados componentes pertencentes à microestrutura, tais como motivos, semifrases e 

frases, dinâmicas, articulações, orquestração; foram observados aspectos intermediários – 

articulações internas de seções formais, mudanças de texturas, centros harmônicos –, chegando-

se à perspectiva macroestrutural – formas globais de cada Movimento, possíveis ligações entre 

eles -, visando à compreensão da obra em sua totalidade. 

Os resultados advindos deste estudo analítico foram confrontados entre si, de 

forma a verificar-se a possibilidade de intersecção de resultados encontrados, criando assim 

maior variedade na compreensão do texto musical. Em muitos momentos, os dados recolhidos 

a partir de cada concepção metodológica convergiram; em outros, apontaram visões distintas, 

o que possibilitou variadas maneiras de leitura da Sinfonia. 

Por último, as discussões analíticas foram comparadas com três gravações de 

renomados intérpretes de Brahms, verificando se seria possível auferir, nas execuções, 

resultados colhidos nas análises, e se tais performances estariam orientadas e privilegiariam 

algum determinado procedimento, em detrimento de outros pontos de vista.  

A partir deste estudo, foi possível a formulação de sete conclusões principais: 

 

 

 



257 

 

1  A análise Motívica foi, entre os três procedimentos, o mais completo 

para a percepção de aspectos microestruturais do texto musical. O 

procedimento Formal foi o mais abrangente para a compreensão de 

aspectos Intermediários. O pensamento Schenkeriano foi aquele que 

melhor compreendeu a dimensão macroestrutural da obra. 

 

A primeira abordagem analítica realizada, o procedimento Formal, evidenciou 

as principais Seções Formais, os Temas e a maneira com que foram construídos, os 

agenciamentos pelos quais o discurso foi introduzido, desenvolvido e articulado. A Análise 

Motívica, logo a seguir, possibilitou a identificação dos motivos principais que, percebidos em 

suas transformações, proporcionaram uma compreensão mais detalhada da peça em seu 

desenvolvimento melódico-linear. Por meio do agrupamento entre os Motivos e de suas 

metamorfoses, puderam ser identificadas também as articulações formais. No entanto, parece-

nos que a visualização temática e a explicitação da maneira com que tais Temas eram 

construídos e recriados por meio de seus Motivos foram a maior contribuição da abordagem 

para a leitura da obra. 

Finalmente, o procedimento Schenkeriano proporcionou o acesso à 

macroestrutura da obra, uma vez que possibilitou entender, por meio da identificação da 

Estrutura Musical Fundamental e, principalmente, com a compreensão dos Prolongamentos e 

da forma com que foram desenvolvidos, a maneira pela qual o compositor sustentou o interesse 

musical em uma Sinfonia de tão largas proporções. 

Este estudo demonstrou, de forma prática, que cada procedimento 

metodológico possui uma abordagem mais centrada em determinados aspectos constituintes da 

obra, em detrimento de outros, explicitando, hierarquicamente, quais seriam estes aspectos e 

objetivos. As articulações formais, por exemplo, no âmbito da Análise Motívica, são 

evidenciadas com argumentação distinta e com menor destaque em relação à abordagem de 

Schönberg e demais teóricos referenciados: Rosen, Hepokoski e Darcy, entre outros. Para estes 

pensadores, o aspecto formal que diz respeito à classificação de seções a partir de princípios de 

recorrência e variação, possui argumentação mais fundamentada, uma vez que não visualiza a 

obra como agrupamentos de material, mas sim como um discurso inserido no contexto 

histórico-composicional de arcabouços formais tais quais a Forma Sonata e o Scherzo, entre 

outros.  

No que concerne ao aspecto macroestrutural da obra, a Análise Schenkeriana, 

por meio da elaboração de gráficos, do estabelecimento de conexões harmônicas e melódicas e 
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da decupagem em camadas, provê-nos uma compreensão do texto musical em sua integralidade, 

de forma aparentemente diversa em relação à Análise Motívica, cujo principal objetivo é o de 

ver como se desenvolvem os temas e Motivos durante a peça, por meio de suas transformações.  

Em relação à Camada de Superfície, no entanto, a abordagem de Reti explica 

com perfeição a conexão entre o estabelecimento dos Temas por meio de Motivos e o 

desenvolvimento linear de suas transformações. Vale ressaltar, por exemplo, que questões 

rítmicas não são consideradas pelo viés Schenkeriano para além de abordagens superficiais.  

Em resumo, pode-se dizer que cada análise revelou aspectos diferenciados da 

obra de maneira mais profunda. Em relação à microestrutura, aos Temas principais, motivos, 

transformações de figurações musicais, a Análise Motívica foi a mais adequada. No diálogo 

entre a evidenciação de pequenas e grandes estruturas, a abordagem que forneceu mais 

respostas foi a Análise Formal, uma vez que evidenciou pontos mais propícios ao 

seccionamento de seções, articulou  coerentemente os Temas e evidenciou as Transições. 

Quanto ao aspecto Macroestrutural, a análise de maior alcance foi a Schenkeriana, uma vez 

que, por meio dela, pôde-se compreender o completo direcionamento da obra na totalidade de 

seus 4 Movimentos. 

 

 

2 A realização de análise completa da obra traz maiores respostas à 

compreensão do Texto Musical. 

 

A maioria dos livros de Análise Musical concentra a aplicação de 

procedimentos metodológicos a uma parte restrita de um texto musical, a excertos, retirando-

os do contexto original por razões didáticas.  

A abordagem de um Movimento de Sinfonia em sua totalidade, bem como da 

Sinfonia completa, permite ao analista o estabelecimento de diversas conexões entre grandes 

Seções Formais e Movimentos, o que fornece à interpretação uma gama muito maior de 

subsídios para a compreensão da obra e para a construção de uma visão pessoal no que se refere 

a escolhas de andamento, cortes, dinâmica e realces, entre outros. 
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3 A intersecção na aplicação de procedimentos metodológicos analíticos 

traz novas perspectivas às particularidades de cada um dos 

procedimentos. 

 

Durante o processo de realização das análises, não raro, um resultado de um 

procedimento proporcionava a alteração da perspectiva em outro viés. Observar a obra por 

diversos prismas abre a mente para novas possibilidades de leitura, e para o estabelecimento de 

novas relações e sínteses. 

 

 

4 A intersecção na aplicação de procedimentos metodológicos analíticos 

propicia resultados para além das conclusões particulares de cada 

abordagem. 

 

Como consta nos Capítulos 3 e 4, a inter-relação entre diferentes perspectivas 

de análise propicia resultados inovadores, e o diálogo entre visões é capaz de iluminar a obra 

de forma mais ampla. Aparentes divergências entre resultados analíticos fornecem ao 

executante e, por que não, aos ouvintes, maiores possibilidades interpretativas. 

 

 

5 Há conexão entre os resultados analíticos e as gravações. 

 

Por meio da análise das gravações, percebeu-se que uma grande parte dos 

resultados advindos das propostas analíticas pode ser percebida nas interpretações. 

Comprovou-se, ainda, a hipótese de que os pontos de maior divergência entre 

resultados analíticos coincidem com aqueles em que há maior variação interpretativa, e os 

pontos de maior convergência vão ao encontro das maiores coincidências apresentadas nas 

gravações. 
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6 Há propostas musicais, nas interpretações, que não estão presentes nos 

resultados analíticos.  

 

Por meio das audições pôde-se perceber, ainda, que determinadas escolhas 

interpretativas não possuem eco nos resultados analíticos encontrados nas três abordagens 

estudadas.  

 

 

7  Pôde-se dizer que determinadas interpretações estiveram mais próximas 

a visões analíticas específicas. 

 

Como já foi explicitado no capítulo 4, pôde-se observar que as gravações 

parecem se aproximar de concepções analíticas que fundamentam os procedimentos usados em 

nosso trabalho. Contudo, há gravações que parecem possuir visão uma mais ancorada no ponto 

de vista Motívico, bem como há outras mais claras no que se refere à dimensão Formal. Uma 

das gravações sugere maior proximidade com a Estrutura Fundamental Schekeriana. 

 

Finalizando, concordo que uma obra musical depois de escrita não mais 

pertença a seu criador. Anexa-se a ela uma tradição cultural e interpretativa que passa a dialogar 

com sua contemporaneidade. Sua difusão pode ser, portanto, diferente da imediata concepção 

do autor, e está submetida a todo o universo musical: intérpretes, público, crítica, estudos 

musicológicos, e tantos outros fatores. Compreender a obra dentro deste universo, iluminá-la 

por vários pontos de vista e entregá-la a seu interlocutor – o público – é o papel do analista 

musical e do intérprete.  

 

 

Fenômenos musicais surgem na constante fluência e movimento 

da criação composicional. Portanto, quaisquer descrições suas 

provam nada mais do que aproximações. 

 

Rudolph Reti (1978, p. 13) 
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Anexo 1 

CD  

Conteúdo: 
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Walter. CD. Sony Classical, 1995 (LP original: 1960). 

 

b) __________ Symphonie No. 2, Alt Rhapsodie. Orquestra Filarmônica de 

Berlim, Claudio Abbado. CD. Deustche Grammophon, 1989. 

 

c) __________ The Symphonies. Orquestra Filarmônica de Boston, Andris 

Nelsons. Streaming. BSO Label, 2017. 

 

 

2) Partitura digital: 

BRAHMS, J. Sinfonia nº 2, op. 73, em Ré maior, in Complete Symphonies edited by 

Hans Gál. Nova York: Dover, 1974. Orquestra. 
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Anexo 2 

Cópia da Sinfonia nº 2, op.73, em Ré Maior, de Johannes Brahms 


