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1/DEZ quinta 20H30
2/DEZ sexta 20H30 TRANSMISSÃO AO VIVO NO YOUTUBE
3/DEZ sábado 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO — OSESP

IRA LEVIN REGENTE
ANDREAS HAEFLIGER PIANO

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918) 
Prélude à l'Après-Midi d'un Faune [Prelúdio à Sesta

de um Fauno] (1892–94)
10 MIN

HEITOR VILLA-LOBOS (1887–1959) 
Bachianas Brasileiras nº 2 (1930)
_PRELÚDIO (O CANTO DO CAPADÓCIO)
_ÁRIA (O CANTO DA NOSSA TERRA)
_DANÇA (LEMBRANÇA DO SERTÃO)
_TOCATA (O TRENZINHO DO CAIPIRA)
22 MIN

/INTERVALO 20 MIN

JOHANNES BRAHMS (1833–97) 
Concerto nº 1 para Piano em Ré Menor, Op. 15 (1854–57)
1. MAESTOSO
2. ADAGIO
3. RONDO: ALLEGRO NON TROPPO
42 MIN

IRA LEVIN regente
—
Reconhecido pela grande 
versatilidade de suas atividades 
musicais, regeu mais de 1.200 
récitas de 95 títulos de ópera, além 
de possuir um vasto repertório 
sinfônico. Foi Regente Assistente 
na Casa de Ópera de Frankfurt, 
Regente Titular da Ópera de 
Bremen e da Deutsche Oper am 
Rhein (Düsseldorf-Duisburg), sendo 
também Regente Titular Convidado 
do Teatro de Ópera de Kassel e do 
Teatro Colón. Foi Diretor Artístico e 
Musical dos teatros municipais do Rio 
Janeiro e de São Paulo e do Teatro 
Nacional Cláudio Santoro. Já subiu 
ao pódio de diversas orquestras 
ao redor do mundo, dentre elas as 
Sinfônicas de Berlim e de Düsseldorf, 
as das Óperas de Frankfurt e Leipzig, 
além da própria Osesp. Dentre suas 
muitas gravações, estão discos 
com a Sinfônica de Londres e com a 
Orquestra Nacional da Escócia. Tem 
também uma respeitada carreira 
como pianista, atuando como 
intérprete em recitais e concertos.
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PRONAC: 192787

SERVIÇOS DA
SALA SÃO PAULO 

ALIMENTAÇÃO
—

RESTAURANTE DA SALA 
Oferece comida contemporânea e 
pratos típicos brasileiros. 

horário de funcionamento
almoço: 
_de segunda a sexta: das 12h às 15h. 
_domingos e feriados: fechado. 
jantar:* 
_em dias de concerto noturno da 
Osesp: quintas, das 19h às 21h e 
sextas, das 18h à 0h. 
_em dias de outros concertos:
das 19h às 21h, quando ocorrerem 
entre segunda e sexta. 

(*) para o jantar, é necessário fazer 
reserva: 11 3325 9958 | ssp@8arte.com.br

CAFÉ DA SALA  
Tradicional ponto de encontro antes 
dos concertos e nos intervalos, 
localizado no Hall Principal, oferece 
cafés, doces, salgados e pratos 
rápidos em dias de eventos. 

horário de funcionamento
_de segunda a sexta (exceto 
feriados e emendas): das 8h
às 16h30. 
_concertos de quinta e sexta,
das 19h até o final do intervalo. 
_sábado: das 15h até o fim da 
apresentação.

CAFETERIA LILLAS PASTIA  
Bebidas, salgados finos e confeitaria 
premiada. Encontra-se no espaço
da Loja Clássicos.

PRODUTOS
—

LOJA CLÁSSICOS
Especializada em CDs e DVDs de 
música clássica, oferece também 
uma seleção especial de literatura
e livros de música, infanto-juvenil
e arte. Inclui uma ampla seção de 
presentes e souvenirs, especialmente 
com a marca Osesp e Sala São Paulo. 

horário de funcionamento
_de segunda a sexta: das 12h às
18h, ou até o fim da apresentação
em dias de concertos.
_sábados: das 14h até o fim
da apresentação.
_domingos: abre 1h30 antes do
início até o fim da apresentação.

www.lojaclassicos.com.br | 11 3337 2719

TRANSPORTE
—

ESTACIONAMENTO
O bilhete é retirado na entrada e o 
pagamento deve ser efetuado em 
um dos dois caixas – no 1º subsolo
ou no Hall Principal. 
 
horário de funcionamento
_de segunda a segunda, das 6h às 
22h, ou até o fim do evento.
tolerância: 15 minutos

RESERVA DE TÁXI | ÁREA DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE

A Sala São Paulo conta com uma 
parceria com a Use Táxi para que, 
antes do início dos espetáculos ou 
nos intervalos, você possa agendar 
sua corrida de volta para casa com 
comodidade e segurança. Há, ainda, 
uma área interna exclusiva para 
embarque e desembarque de 
passageiros, com faixa preferencial 
e via sinalizada, atendendo táxis 
ou carros particulares.  

ACESSO ESTAÇÃO LUZ
Vir à Sala São Paulo de trem ou
de metrô ficou ainda mais fácil 
usando a passagem direta que
liga o nosso estacionamento com
a Plataforma 1 da CPTM, dentro
da Estação Luz. São 210 metros
em um caminho coberto e com 
recursos de acessibilidade.

horário de funcionamento
_todos os dias, das 6h às 23h30. 

Garanta o seu bilhete previamente nos 
guichês da Estação da Luz ou pelo 
celular, usando o TOP – Aplicativo de 
Mobilidade, disponível na App Store e
no Google Play.

Para tornar sua experiência 
completa, acesse o manual
do espectador:
salasaopaulo.art.br/
manualespectador/manual.html 

ORQUESTRA SINFÔNICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

—
Fundada em 1954, desde 2005 
é administrada pela Fundação 
Osesp. Thierry Fischer tornou-se 
Diretor Musical e Regente Titular 
em 2020, tendo sido precedido, 
de 2012 a 2019, por Marin Alsop, 
que agora é Regente de Honra. 
Em 2016, a Orquestra esteve nos 
principais festivais da Europa e, 
em 2019, realizou turnê na China. 
Em 2018, a gravação das Sinfonias 
de Villa-Lobos, regidas por Isaac 
Karabtchevsky, recebeu o Grande 
Prêmio da Revista Concerto e o 
Prêmio da Música Brasileira. Em 
outubro de 2022, a Osesp estreou 
no Carnegie Hall, em Nova York, 
realizando dois programas — o 
primeiro como convidada da série 
oficial de assinaturas da casa, o 
segundo com o elogiado projeto 
“Floresta Villa-Lobos”. 

MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
E FUNDAÇÃO OSESP APRESENTAM

ORQUESTRA SINFÔNICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETOR MUSICAL E REGENTE TITULAR
THIERRY FISCHER 

VIOLINOS
EMMANUELE BALDINI SPALLA
DAVI GRATON* SPALLA
YURIY RAKEVICH
LEV VEKSLER* EMÉRITO 
ADRIAN PETRUTIU
IGOR SARUDIANSKY
MATTHEW THORPE
ALEXEY CHASHNIKOV
AMANDA MARTINS
ANDERSON FARINELLI 
ANDREAS UHLEMANN
CAMILA YASUDA
CAROLINA KLIEMANN
CÉSAR A. MIRANDA
CRISTIAN SANDU
DÉBORAH SANTOS
ELENA KLEMENTIEVA
ELINA SURIS
FLORIAN CRISTEA
GHEORGHE VOICU
INNA MELTSER
IRINA KODIN
KATIA SPÁSSOVA
LEANDRO DIAS
MARCIO AUGUSTO KIM
PAULO PASCHOAL
RODOLFO LOTA
SORAYA LANDIM
SUNG-EUN CHO
SVETLANA TERESHKOVA
TATIANA VINOGRADOVA

VIOLAS
HORÁCIO SCHAEFER EMÉRITO
MARIA ANGÉLICA CAMERON
PETER PAS 
ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES
ANDRÉS LEPAGE
DAVID MARQUES SILVA
ÉDERSON FERNANDES
GALINA RAKHIMOVA
OLGA VASSILEVICH
SARAH PIRES
SIMEON GRINBERG
VLADIMIR KLEMENTIEV

VIOLONCELOS
HELOISA MEIRELLES
RODRIGO ANDRADE
ADRIANA HOLTZ
BRÁULIO MARQUES LIMA
DOUGLAS KIER
JIN JOO DOH
MARIA LUÍSA CAMERON
MARIALBI TRISOLIO
REGINA VASCONCELLOS

CONTRABAIXOS
ANA VALÉRIA POLES
PEDRO GADELHA 
MARCO DELESTRE 
MAX EBERT FILHO
ALEXANDRE ROSA
ALMIR AMARANTE
CLÁUDIO TOREZAN
JEFFERSON COLLACICO
LUCAS AMORIM ESPOSITO
NEY VASCONCELOS

HARPA
LIUBA KLEVTSOVA

FLAUTAS
CLAUDIA NASCIMENTO
FABÍOLA ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS
SÁVIO ARAÚJO

OBOÉS
ARCÁDIO MINCZUK
JOEL GISIGER 
NATAN ALBUQUERQUE JR. CORNE INGLÊS
PETER APPS
RICARDO BARBOSA

CLARINETES
OVANIR BUOSI 
SÉRGIO BURGANI 
NIVALDO ORSI CLARONE
DANIEL ROSAS
GIULIANO ROSAS

FAGOTES
ALEXANDRE SILVÉRIO 
JOSÉ ARION LIÑAREZ 
ROMEU RABELO CONTRAFAGOTE
FRANCISCO FORMIGA

TROMPAS
LUIZ GARCIA
ANDRÉ GONÇALVES
JOSÉ COSTA FILHO
NIKOLAY GENOV
LUCIANO PEREIRA DO AMARAL
EDUARDO MINCZUK

TROMPETES
FERNANDO DISSENHA 
GILBERTO SIQUEIRA EMÉRITO
ANTONIO CARLOS LOPES JR.*
MARCOS MOTTA
MARCELO MATOS

TROMBONES 
DARCIO GIANELLI 
WAGNER POLISTCHUK 
ALEX TARTAGLIA
FERNANDO CHIPOLETTI

TROMBONE BAIXO
DARRIN COLEMAN MILLING

TUBA
FILIPE QUEIRÓS

TÍMPANOS
ELIZABETH DEL GRANDE EMÉRITO
RICARDO BOLOGNA

PERCUSSÃO
RICARDO RIGHINI 1ª PERCUSSÃO
ALFREDO LIMA
ARMANDO YAMADA
EDUARDO GIANESELLA
RUBÉN ZÚÑIGA

TECLADO
OLGA KOPYLOVA
JORDAN ALEXANDER**

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA
WILLIAM HARVEY SPALLA CONVIDADO
DOUGLAS BRAGA SAXOFONE
DANIEL FILHO TROMPA 
SOLEDAD YAYA HARPA

(*) CARGO INTERINO
(**) ACADEMISTA DA OSESP

OS NOMES ESTÃO RELACIONADOS 
EM ORDEM ALFABÉTICA, POR 
CATEGORIA. INFORMAÇÕES 
SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

DEBUSSY
Prélude à l’après-midi d’un faune [Prelúdio à Sesta de um Fauno]

No ano em que a Osesp dedica sua Temporada ao 
Modernismo, o programa de hoje começa com a peça que 
é considerada o marco inicial desse período: o Prelúdio à 
Sesta de um Fauno, escrito por Claude Debussy em 1894. 
No ensaio “A Revolução Suave de Claude Debussy”, Paulo 
da Costa e Silva explica como o Prelúdio inaugura uma 

“nova maneira de pensar o tempo musical”. Nesse novo pe-
ríodo inaugurado por Debussy, temas melódicos — como o 
enigmático solo de flauta do início da peça — “não precisam 
mais ser desenvolvidos”, pois “podem ser repetidos circu-
larmente em ambientes harmônicos e orquestrais que se 
modificam a cada giro”.1

Os anos imediatamente anteriores à gestação do Prelúdio 
foram intensos para Debussy, que fez duas visitas à 
Bayreuth de Wagner, era presença regular nas seletas 
reuniões promovidas pelo poeta Stéphane Mallarmé — au-
tor do poema que inspirou a peça — e ficou impactado pelo 
contato com a música oriental na Exposição Universal de 
Paris, em 1889.2 Todas essas referências se somam e se 
inter-relacionam no Fauno, concorrendo para uma trans-
formação que o musicólogo francês Didier Guigue consi-
dera ainda mais radical: uma transformação no plano das 

“sonoridades”. É como se, a partir de então, a orquestra-
ção deixasse de ser apenas a “vestimenta” das melodias e 
dos acordes em progressão, para se tornar, ela mesma, o 
principal campo das articulações composicionais. Ou seja, 
em vez de se criar um tema para, em um segundo momen-
to, trabalhar seu colorido orquestral, nessa nova música 
o foco criativo se desloca diretamente para o plano da 
elaboração desse “colorido”, que Guigue conceitua como 

“sonoridade”.3 Frases melódicas, ritmos e harmonias pas-
saram a ser, portanto, não mais o fim, mas ferramentas 
para essas novas construções.

E é nesse sentido que é possível entender a tão discutida 
denominação de “música impressionista” comumen-
te atribuída a Debussy. Afinal, pode-se notar um para-
lelo entre as repetições circulares do tema do Prelúdio 

— cada uma com sua sonoridade única — e, por exemplo, 
a série de 26 pinturas de Claude Monet da catedral de 
Rouen (também finalizada em 1894), em que diferentes 
luminosidades são capturadas.
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osesp.art.br/assinaturas

Seja um Assinante Osesp e 
garanta um ano inteiro de 
música em pacotes cheios
de benefícios. São mais de 
150 concertos na Sala São 
Paulo, com Orquestra, Coro, 
Quinteto Osesp e recitais.

RENOVAÇÃO (apenas
para Assinantes Fixos
da Temporada 2022)
DE 17 A 30 DE OUTUBRO

TROCA (para os que
indicaram desejo de
mudar de assento ou série
na fase de renovação)
DE 31 DE OUTUBRO
A 6 DE NOVEMBRO

NOVAS ASSINATURAS
DE 7 DE NOVEMBRO
A 31 DE DEZEMBRO

1, 2 e 3/DEZ

OSESP
IRA LEVIN regente
ANDREAS HAEFLIGER piano

TEMPORADA 2022

FUNDAÇÃO OSESP

PRESIDENTE DE HONRA
FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
PEDRO PULLEN PARENTE

VICE-PRESIDENTE
STEFANO BRIDELLI

CONSELHEIROS
ANA CARLA ABRÃO COSTA
CÉLIA KOCHEN PARNES
CLAUDIA NASCIMENTO
LUIZ LARA
MARCELO KAYATH
MÁRIO ENGLER PINTO JUNIOR
MÔNICA WALDVOGEL
NEY VASCONCELOS
PAULO CEZAR ARAGÃO
SÉRGIO GUSMÃO SUCHODOLSKI
TATYANA VASCONCELOS 

ARAUJO DE FREITAS

DIRETOR EXECUTIVO
MARCELO LOPES

SUPERINTENDENTE GERAL

FAUSTO A. MARCUCCI ARRUDA

+ fundacao-osesp.art.br/equipe

A Osesp é carbono neutro.
Selo emitido pelo programa 
Amigo do Clima, da WayCarbon, 
em junho de 2022.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNADOR
RODRIGO GARCIA

SECRETARIA DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIO
SÉRGIO SÁ LEITÃO

SECRETÁRIA EXECUTIVA
CLÁUDIA PEDROZO

CHEFE DE GABINETE DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
FREDERICO MASCARENHAS

COORDENADOR DA UNIDADE
DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS
E LEITURA
CHRISTIANO LIMA BRAGA

SERGIO MOLINA 
Compositor, Doutor pela USP, coordenador da área de Música
na Faculdade Santa Marcelina e autor de Música de Montagem
(É Realizações, 2017)

—
1 Revista Osesp 2017, pp. 16-17.
2 Mais detalhes sobre esse período: Alex Ross. O Resto É Ruído: 
Escutando o Século XX. Trad. Claudio Carina e Ivan Weisz Kuck. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009, pp. 54-55.
3 Didier Guige. Estética da Sonoridade. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2011.

VILLA-LOBOS
Bachianas Brasileiras nº 2

Criollo, criolo, créole, crioulo — presente em várias lín-
guas, a palavra carrega inúmeras acepções, fazendo re-
ferências à origem territorial, étnica ou ancestral das 
pessoas. As culturas, impregnadas por suas práticas his-
tóricas de preservação do sangue, de linhagem e também 
de integração, conferem ao termo significados próprios 
e, por vezes, contraditórios entre si. As gerações brincam 
com ele, e as diferentes regiões de cada país também. O 
homem da cidade e o homem do campo usam o mesmo 
termo, mas falam de coisas diferentes. Seja qual for o 
significado imediato que desperta em cada um de nós, 
a palavra é um convite a pensar identidade, origem, perten-
cimento, aceitação e tolerância. O significado atribuído a 
ela reflete, desse modo, a relação que estabelecemos com 
a heterogeneidade humana.

No campo da música, os processos de colonização, imigra-
ção e miscigenação característicos de cada nação contem-
porânea resultaram na criação de obras de artes permea-
das por alguma das múltiplas acepções da palavra criollo. 
O conjunto das Bachianas Brasileiras, de Villa-Lobos, é um 
claro exemplo, pois ao mesmo tempo que rende homena-
gem a um dos grandes expoentes da cultura musical ger-
mânica, propõe retratar um Brasil amplo e heterogêneo.

Inspiradas no legado de Bach, as Bachianas nº 2 utilizam 
uma orquestra bem mais complexa que aquela conhecida 
no período Barroco. Em um processo similar ao das socieda-
des ao longo da história, a maquinaria musical da orquestra 
somou vozes para construir sua identidade e potencializar 
sua força expressiva. Escrita em quatro movimentos, a peça 
propõe um crescendo instrumental e dramático no qual 
diferentes instrumentos encarnam os vários fios da trama.

O “Prelúdio” traz uma melodia sinuosa, que passeia pela 
pequena orquestra, praticamente dispensando o naipe 
de percussão. Disputam a atenção do ouvinte instrumen-
tos como saxofone, trombone e violoncelo, além do violi-
no, que no andantino central contrapõe sua linha lírica ao 
acompanhamento ritmado da orquestra. Na “Ária”, o vio-
loncelo solo e o saxofone desenham um canto profundo, 
que cria sua identidade por meio dos diálogos entre os dois 
instrumentos e da relação que tramam com os demais inte-
grantes da orquestra. O trombone abre e fecha a “Dança”, 
onde os demais instrumentos criam um efeito particular pelo 
ritmo marcado, com células rápidas e acentos recorrentes.

A “Tocata” do movimento final explora as possibilida-
des do naipe de percussão para, com o conjunto da or-
questra, representar o avanço do “Trenzinho do Caipira”. 
Trata-se de uma das criações mais conhecidas e amadas 
de Villa-Lobos. A rítmica sugerida pela locomotiva serve 
de acalanto aos pensamentos do passageiro, em uma obra 
que faz também referência ao capadócio, ao sertanejo e 
ao caipira, e leva o ouvinte a circular por diferentes espaços 
onde se pode ser ora local, ora forasteiro, ora bem-vindo, 
ora rejeitado. Pode-se ser crioulo, pardo, caboclo, negro, 
branco, judeu, índio, cosmopolita, caipira, gaúcho, sertanejo. 
Que essa universalidade, e a experiência coletiva da orques-
tra e do concerto nos inspirem a criar mais cantos de terras 
onde cada um tem voz e onde cada uma dessas vozes com-
ponha o mais caloroso e belo dos pronomes: nós.

(2014, revisado em 2022)

LUCRECIA COLOMINAS 
Programadora Artística da Orquestra Sinfônica Nacional da 
Nova Zelândia, Mestre em Performing Arts Administration pela 
Roosevelt University e Bacharel em Música pela Unesp, foi 
Assessora Artística na Fundação Osesp entre 2011 e 2014.

BRAHMS
Concerto nº 1 para Piano em Ré Menor, Op. 15

O gênero concerto para piano passou por profundas 
modificações ao longo do século xix, envolvendo não ape-
nas a questão das novas exigências técnicas e o papel da 
virtuosidade, mas também questões formais, harmônicas 
e de instrumentação. Os principais concertos do período 
romântico englobam uma multiplicidade de estilos, abran-
gendo desde os modelos em que há um predomínio absolu-
to do solista, com a orquestra como mero coadjuvante (tal 
como em Chopin), até obras em que o piano está completa-
mente integrado à textura orquestral. Em artigo publicado 
em junho de 1859, no periódico Neue Berliner Musikzeitung, 
o crítico Carl Grädener escreveu: “Desde Beethoven, todo 
concerto genuíno é uma sinfonia com piano obbligato, um 
concerto-sinfonia”. Estão certamente nesse grupo as pro-
duções de Johannes Brahms no gênero.

Seu Concerto nº 1 para Piano possui uma história pecu-
liar: ele foi concebido originalmente como uma sonata 
para dois pianos. Uma das primeiras menções a essa ver-
são preliminar da obra data de 24 de maio de 1854, quan-
do Clara Schumann registra em seu diário: “Ensaiei com 
Brahms três movimentos de uma sonata que ele escreveu 
para dois pianos”. Alguns dias mais tarde, ela volta a execu-
tar essa sonata e anota: “Voltei a tocá-la com maior inte-
resse e alegria. É uma obra excelente!”.

Pouco se sabe a respeito dessa peça, cujo manuscrito está 
desaparecido. No entanto, pelo exame da correspondên-
cia de Brahms, pode-se depreender que o compositor não 
estava plenamente satisfeito com ela. Numa carta data-
da de junho de 1854 e endereçada a seu amigo, o grande 
violinista Joseph Joachim, Brahms afirma que, “na verda-
de, apenas dois pianos não são mais suficientes”. Brahms 
decide então retrabalhar a sonata, transformando-a numa 
sinfonia. As cartas entre Brahms e Joachim documentam 
todo o processo criativo e as inúmeras revisões pelas quais 
passou a obra. Apesar dos esforços, Brahms continuou pro-
fundamente insatisfeito com os resultados e, em 12 de se-
tembro de 1854, escreveu a Joachim dizendo que ele fora 
excessivamente benevolente no julgamento da sinfonia: 

“Preciso modificá-la e melhorá-la completamente, ainda 
falta muita coisa no que diz respeito à composição, e eu 
não entendo muito de instrumentação, como se pode ver 
na peça”. A exacerbada autocrítica do compositor, soma-
da talvez à imensa responsabilidade que implicava escre-
ver uma sinfonia após a Nona de Beethoven, levou-o a abrir 
mão desse projeto e pensar numa solução intermediária 
entre a sonata e a sinfonia.

A resposta para o problema parece ter vindo a Brahms por 
meio de um sonho. Numa carta a Clara, datada do início 
de 1855, o compositor escreve: “Adivinhe o que eu sonhei 
esta noite! Sonhei que tinha transformado minha malo-
grada sinfonia em um concerto para piano e que o esta-
va executando: um primeiro movimento, um scherzo e um 
finale — terrivelmente difícil e grandioso. Eu estava com-
pletamente entusiasmado!”. Entretanto, muitos anos se 
passaram até que o concerto adquirisse a forma pela qual 
o conhecemos atualmente. Somente em outubro de 1856, 
o compositor completaria o primeiro movimento. Escrito 
em forma-sonata, na tonalidade de Ré Menor e com indi-
cação de andamento “Maestoso”, o primeiro é marcado por 
uma gigantesca exposição orquestral, em cujo tema prin-
cipal se destacam os tímpanos e o pedal sustentado pe-
los contrabaixos.1 Segue-se a exposição do solista, que se 
inicia com uma melodia em sextas, expandindo um motivo 
exposto anteriormente na transição. O fato de Brahms su-
primir a tradicional cadenza no final do movimento foi in-
terpretado por alguns comentadores como indício de que a 
intenção de Brahms era compor uma obra de caráter “mais 
sinfônico que virtuosístico, suprimindo a exibição de bra-
vura técnica nos pontos em que esta seria mais esperada”, 
como explica o musicólogo James Hepokoski.2

Como segundo movimento, ele escreve um “Adagio” (ao 
invés do scherzo inicialmente planejado, e cujo material 
temático Brahms irá utilizar em Um Réquiem Alemão). O 

“Adagio” foi concebido por volta do final de 1856 e início 
de 1857. Numa carta a Clara, de 30 de dezembro de 1856, 
Brahms escreveu: “Durante estes dias, tenho passado a lim-
po o primeiro movimento do concerto. Também estou pin-
tando um meigo retrato de você, que deverá ser o ‘Adagio’”. 
Escrito na tonalidade de Ré Maior, o “Adagio” possui a 
forma A-B-A. No entanto, como notou o musicólogo Carl 
Dahlhaus, “a simplicidade da forma aparece como suporte 
e, ao mesmo tempo, como contraparte de uma estrutura 
diferenciada. A construção dos períodos do tema principal 
é irregular, a versão solista do tema é mais uma dissolução 
do que uma variante, e a transição para a parte intermediá-
ria é quase imperceptível”.3 O movimento se encerra com 
uma breve cadenza ad libitum e uma coda, que remete aos 
seus três primeiros compassos.

O último movimento possui um caráter brilhante e enérgico. 
Podemos defini-lo como um “rondó-sonata”, com o seguin-
te esquema formal: A-B-A-C-A-B-A. A seção central “C” é 
a mais longa e a mais elaborada, fazendo uso de técnicas 
contrapontísticas. A influência de Beethoven é marcan-
te em vários aspectos e, tal como ocorre no Concerto nº 3 
de seu antecessor, o movimento termina em modo maior.

O Concerto teve boa recepção por ocasião de sua estreia 
na cidade de Hanover, em 22 de janeiro de 1859, com o pró-
prio compositor ao piano, sob regência de Joseph Joachim. 
No entanto, cinco dias mais tarde, uma apresentação da 
obra na Gewandhaus de Leipzig foi um fracasso comple-
to: “Nem três pessoas se deram ao trabalho de aplaudir”, 
escreveu Brahms numa carta a Clara Schumann. Talvez 
isso se deva ao fato de se tratar de uma obra de propor-
ções monumentais para a época, com tratamento motívi-
co requintado e orquestração densa. Ao mesmo tempo, a 
concepção sinfônica da peça — que, apesar dos enormes 
desafios técnicos para o intérprete, evita sempre a exibição 
de virtuosismo técnico como um fim em si mesmo — pode 
ter sido um dos fatores que também contribuíram para a 
recepção fria da plateia e dos críticos de Leipzig.

É somente a partir da década de 1870, com sua reputa-
ção como compositor já completamente estabelecida, 
que Brahms irá retomar a escrita sinfônica. Dessa épo-
ca, datam o Concerto para Violino em Ré Maior (1878), o 
Concerto nº 2 para Piano (1881) e o Concerto Duplo em 
Lá Menor (1887). Também nessas obras de maturidade, 
Brahms acentua a intenção de não produzir peças mera-
mente virtuosísticas, considerando sempre o solista como 
parte da trama sinfônica. 

(2013)

MÁRIO VIDEIRA
Professor do Departamento de Música da Escola de Comunicação
e Artes da USP e autor de O Romantismo e o Belo Musical
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1 “Pedal” aqui é termo técnico: uma nota grave sustentada longamente, 
com harmonias variáveis por cima.    
2 James Hepokoski. “Monumentality and Formal Processes in 
the First Movement of Brahms’s Piano Concert nº 1 in D Minor, 
Op. 15”. In: Heather Platt; Peter H. Smith (Eds.), Expressive 
Intersections in Brahms: Essays in Analysis and Meaning (Indiana 
University Press, 2012).
3 Carl Dahlhaus. “Johannes Brahms Klavierkonzert nº 1 d-moll, 
Op. 15”. In: Gesammelte Schriften Bd. 6 (Laaber: Laaber-Verlag, 2003).
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