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Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Sonata para violoncelo e piano n. 1, op. 5, em fá maior 
Sonata para violoncelo e piano n.2, op. 5, em sol menor 
Variações para violoncelo e piano sobre o dueto 'Bei Männern welche 
liebe fühlen' da ópera 'A Flauta Mágica' de W. A. Mozart, WoO 46 
 

Beethoven e suas obras para violoncelo da primeira fase 
por Helen Gallo 
 

O programa apresentado por Gautier Capuçon e Jerôme Ducros constitui-se de 

três obras da primeira fase composicional do alemão L. V. Beethoven (1770-

1827), escritas originalmente para violoncelo e piano.  

A Sonata para violoncelo e piano n. 1, em fá maior, e a Sonata para violoncelo e 

piano n. 2, em sol menor, integram o opus 5 de Beethoven e foram escritas no 

ano de 1796, durante a estadia do compositor em Berlim, consistindo nas suas 

primeiras obras para esta formação. Embora tenham sido dedicadas ao rei 

Frederico Guilherme II da Prússia, Beethoven as compôs para Jean-Louis 

Duport, violoncelista principal da orquestra do rei da Prússia e uma das grandes 

personalidades musicais da época.  

Foram provavelmente Beethoven e Duport que estrearam tais Sonatas, as quais 

evidenciam o frescor e a energia do compositor ainda jovem. São constituídas por 

dois movimentos, e nelas Beethoven propõe inovações importantes no gênero.  

Foi o compositor italiano Luigi Boccherini (1743-1805) quem escreveu as 

primeiras obras solistas para violoncelo, instrumento que até então possuía mera 

função de enriquecer o naipe das cordas. Ao longo do Classicismo, todavia, 

manteve-se a tradição de escolher o violino como o instrumento solista das 



sonatas-duo – o que fez Mozart, por exemplo. Além disso, geralmente nas 

sonatas-duo do século XVIII os instrumentos de teclado faziam apenas 

acompanhamento ao solista. Quem apontou caminhos para a “emancipação” dos 

teclados nas sonatas-duo foi J. S. Bach (1685-1750), em suas Sonatas para viola 

da gamba e cravo, nas quais o cravo alcançou maior protagonismo.  

Ao se inspirar nas obras de Boccherini, Beethoven não somente se limitou a 

escrever sonatas para violoncelo solista, como também elevou o piano ao mesmo 

patamar de igualdade do violoncelo, seguindo os passos de Bach em décadas 

anteriores e superando-o neste sentido. Podemos ouvir nas Sonatas do op. 5 um 

intenso diálogo entre as partes de violoncelo e piano, ambas de caráter 

notadamente virtuosístico.  

Para encerrar o programa, os artistas interpretam as Variações para violoncelo 

e piano sobre o dueto 'Bei Männern welche liebe fühlen' da ópera 'A Flauta 

Mágica' de W. A. Mozart, WoO 46, escritas por Beethoven em 1801. Esta 

composição possui como tema principal o famoso dueto de Pamina e Papageno 

que integra o Ato I da referida ópera de Mozart.  

A escolha de um tema mozartiano como base para sua obra era um meio de 

Beethoven expressar a sua admiração ao compositor vienense e prestar-lhe uma 

homenagem. Além disso, A Flauta Mágica de Mozart, composta em 1791 – ano 

de sua morte –, foi um grande sucesso, e era, portanto, bastante conhecida pelo 

público. Assim, Beethoven une nessas variações a admiração e a homenagem à 

Mozart a uma possível tentativa de agradar à plateia, visto que esta reconheceria 

a melodia de base de sua composição.  

Acesse a palestra de Helen Gallo sobre o programa gratuitamente em 
nosso canal: youtube.com/culturaartistica 

  

https://www.youtube.com/culturaartistica


 

 

 

 


