
  

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 21 

 

A dualidade transformação/desenvolvimento no 
tratamento temático de Brahms 

Desirée Mayr 
djmayr@yahoo.com 

 
Carlos Almada 

carlosalmada@musica.ufrj.br 

Resumo: Este artigo discute um importante aspecto do princípio da variação progressiva: a 
dualidade transformação x desenvolvimento temáticos. O estudo toma como principal referência o 
livro Brahms and the Principle of Developing Variation (FRISCH, 1984), que analisa o emprego 
dessas técnicas em obras selecionadas de Brahms, perfazendo sua trajetória criativa.  O exame dessa 
dualidade em seu aspecto teórico tem como principal finalidade o aprofundamento da discussão sobre 
o conceito da variação progressiva, de modo a trazer elementos mais consistentes para o 
aperfeiçoamento do modelo analítico que será aplicado na pesquisa.   
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Introdução 

Este artigo integra o capítulo de fundamentação teórica de uma pesquisa de 
doutorado em Música em andamento intitulada O emprego de variação progressiva 
nas sonatas para violino op. 78 de Johannes Brahms e op. 14 de Leopoldo Miguéz, 
dentro do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. O assunto que é aqui focalizado representa um dos aspectos do princípio 
da variação progressiva, elaborado por Arnold Schoenberg, a partir de uma 
concepção orgânica da criação musical.1 Em linhas gerais, a variação progressiva 
corresponde a um conjunto de técnicas composicionais destinadas, ao menos no caso 
ideal, a extrair o máximo de material de uma unidade musical básica, por intermédio 
de processos derivativos contínuos (em suma, variações sobre variações), resultando 
em crescimento gradual, progressivo e orgânico. O artigo toma como principal 
referência o livro Brahms and the Principle of Developing Variation (FRISCH, 
1984), que analisa o emprego dessas técnicas em obras selecionadas de Brahms, 
perfazendo sua trajetória criativa. Em um dos trechos de seu livro, Frisch identifica 
precisamente alguns indicadores de emprego de variação progressiva, entre os quais 
se encontra o tópico que é examinado neste estudo. De acordo com Frisch (1984), a 
música de Brahms em diferentes fases composicionais pode ser caracterizada pela 
presença de dois tipos de procedimentos: "transformação temática" (doravante 
identificado como TT) ou "desenvolvimento temático" (DT), associados a concepções 
composicionais distintas. O exame das características e correlações entre ambos os 
conceitos na prática brahmsiana formam o cerne deste estudo. 

Transformação temática x desenvolvimento temático 

O verbete "Transformação temática" no dicionário Grove informa define o 
termo como um 

processo de modificação de um tema de tal maneira que em um novo 
contexto ele se apresente diferente, porém manifestadamente composto dos 

 
1 Para outras abordagens sobre aspectos relacionados ao mesmo princípio, ver MAYR & ALMADA 
(2016; 2017). 
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mesmos elementos [originais]. Uma variante [do conceito] seria 
'metamorfose temática' (...). Transformação temática pertence acima de 
tudo ao séc.XIX, quando compositores exploraram através dela todas as 
possibilidades de surgiam de um dado tema para [extrair] significado 
dramático ou humano em música vocal e instrumental (MacDONALD, 
2001).2 

Ainda de acordo com o mesmo verbete, a origem desse processo pode ser 
rastreada às danças que integravam as suítes barrocas. A transformação temática 
pode ser encontrada na música de Beethoven (por exemplo, na Sonata Patética 
Sonata e nas várias metamorfoses da Ode à Alegria na Nona Sinfonia), na recorrente 
“Idée Fixe” da Sinfonia Fantástica de Berlioz e, especialmente na Sinfonia Fausto, 
em Les Préludes e na Sonata em Si menor de Liszt. 

Segundo o Frisch (1984, p. 42), em TT um tema transformado retém seu 
contorno melódico original, mas tem mudado seu modo, harmonia, andamento, 
ritmo ou métrica. Tal prática é normalmente atribuída a "Liszt e sua escola, embora 
possa também ser encontrado em Beethoven e Schubert".3 O autor considera como 
um dos mais perfeitos exemplos de TT o tratamento dado por Beethoven ao tema 
principal do terceiro movimento de seu Concerto para Piano op. 37 (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Beethoven, Concerto para Piano, op. 37/III – Três manifestações de TT: c.1-6 (a); c.264-
8 (b) coda, c.407-11 (c). Adaptado de FRISCH (1984, p .43). 

O tema principal (Figura 1a), em Dó menor, reaparece no meio do movimento 
(Figura 1b) transfigurado, em outro centro e modo (Mi maior). Na coda (Figura 1c) 
ele é alterado em caráter, métrica e andamento, tornando-se uma "ainda mais 
deslumbrante metamorfose (...), da qual mesmo Liszt teria se orgulhado" (FRISCH, 
1984, p. 43). 

Para Frisch, o desenvolvimento temático difere fundamentalmente da 
transformação temática, já que consiste na contínua modificação de pequenas 

 
2 Process of modifying a theme so that in a new context it is different but yet manifestly made of the 
same elements; a variant term is ‘thematic metamorphosis’ (…). Thematic transformation belongs 
above all to the 19th century, when composers exploited through it the possibilities that arose from 
giving themes dramatic or human significance in instrumental or vocal music. 
3 Liszt and his school, although it is also found in Beethoven and Schubert. 
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unidades motívicas. Tal desenvolvimento pressupõe, portanto, uma transformação 
orgânica e progressiva, por assim dizer, de dentro para fora com a junção de 
pequenos elementos obtidos por processos de derivação. Brahms é o compositor 
mais comumente associado a tal procedimento. O que há de inovador na proposta de 
Frisch é a afirmação que ele também teria feito uso, em diferentes fases de sua 
trajetória, dos recursos de transformação temática. 

 
 

 

Figura 2 - Modelos de transformação temática (a) e desenvolvimento temático (b). 

 

A Figura 2 esquematiza graficamente a representação de ambas as técnicas. 
Enquanto em TT a ideia básica é apresentada em diferentes pontos de uma peça 
reconfigurada em diversos possíveis aspectos (considerando métrica, modo, 
andamento etc.), porém sempre mantendo o formato básico original, em DT novas 
ideias são formadas por transformação gradual de pequenas unidades motívicas, 
eventualmente se tornando referências para derivações subsequentes. 

Frisch examina as primeiras aplicações de DT pelo compositor, e seu 
constante aperfeiçoamento durante suas fases criativas. O autor sustenta ainda que 
Brahms, após um início com emprego de TT, teria retornado a essa prática em 
diversos momentos, combinando-a com a outra, sintetizando-as em seu período de 
maturidade estilística.  

Em uma das obras iniciais de Brahms, a Sonata para Piano op. 5 (1853) 
observa-se, nas considerações de Frisch, o que poderia ser o primeiro uso combinado 
das duas técnicas, embora neste caso TT exerça um papel mais proeminente neste 
caso. 

O procedimento de Brahms é essencialmente o de transformação temática 
(…),  o que aqui toma precedência sobre outras técnicas que Schoenberg viu 
como características de Brahms [i.e., DT]. O primeiro movimento se 
desenrola não como um ensaio em desenvolvimento temático, mas como 
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uma série de estudos discretos característicos sobre um único motivo (Ibid., 
p 39).4 

Logo após a composição do op. 5 (entre 1853 e 1854), Brahms escreveu a 
primeira versão de seu Trio op. 8. O tema principal do primeiro movimento 
representa um extraordinário exemplo de construção econômica e orgânica, pois sua 
estrutura é obtida  através de "contínua reciclagem de um material temático bastante 
conciso",5 como pode ser observado na Figura 3 (que reproduz o ex.18 de Frisch). 

 

 

Figura 3 - Brahms, Trio op. 8/I (versão original) – DT no tema principal, c.1-4. Adaptado de 
FRISCH (1984, p. 59) 

Na sua fase construtiva mais madura, Brahms faz o uso de transformação 
temática se tornar mais sofisticado, mesclando-se ao desenvolvimento temático 
característico. Frisch aponta em seu estudo três outros casos em que tal combinação 
se evidencia: o Quarteto para Piano op. 25 (Ibid., p. 61-75), o Quinteto para Piano 
op. 34 (Ibid., p. 84-86) e na canção O Tod, wie bitter bist Du op. 121/3 (Ibid., p. 150-
153). 

É dessa fase a composição da Sonata op. 78, na qual ambos os procedimentos 
podem ser detectados. 

Transformação e desenvolvimento temático na Sonata op. 78 

A Figura 4 apresenta o trecho inicial do tema do primeiro movimento do op. 
78, cujos motivos formam a base para a construção orgânica e econômica de quase 
todas as demais ideias temáticas da obra. Em outras palavras, o trecho compõe a 
Grundgestalt. 

Com o objetivo de evidenciar o processo de desenvolvimento temático que 
perpassa os três movimentos da sonata, considere-se o fragmento inicial da 
Grundgestalt (destacado no retângulo tracejado), caracterizado pela repetição de 
notas em padrão rítmico. longa-curta-longa (observe-se a variação que se apresenta 
já no terceiro compasso). Sua importância estrutural é revelada pelo fato de ser um 
elemento constante – com variadas configurações – em um grande número de temas. 
A Figura 5 apresenta três de suas elaborações localizadas (indicadas nos retângulos). 
 

 
4 Brahms's procedure in op. 5 is essentially that of thematic transformation (…), which here takes 
precedent over other techniques that Schoenberg saw as characteristic of Brahms [i.e., TD]. The first 
movement unfolds not as an essay in thematic development, but as a series of discrete character 
studies of a single motive. 
5 Continuous recycling of very concise thematic material. 
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Figura 4 - Brahms, Sonata op. 78/I (c.1-4) –  Grundgestalt. 

 

 

 

Figura 5 - Brahms, Sonata op. 78/I – Exemplos de desenvolvimento temático: (a) mov. I, c.61-63; 
(b) mov. II, c.1-4; (c) mov. II, c.24-29. 

Por outro lado, a transformação temática também é contemplada na peça. As 
Figuras 6 e 7 exemplificam o processo com dois casos, baseados claramente em 
metamorfoses de temas previamente estabelecidos. O primeiro caso de 
transformação envolve o próprio tema principal (Figura 6a), a partir do qual é 
construído o tema inicial do terceiro movimento (Figura 6b), que soa nitidamente 
como uma retomada modificada em modo menor. Este, por sua vez, torna-se 
referência para uma nova ideia, dentro do mesmo movimento (Figura 6c).6 

A manifestação mais evidente de transformação temática dentro da obra liga 
o tema principal do segundo movimento e sua evocação metamorfoseada que 

 
6 Entretanto, como reforço da dimensão do desenvolvimento temático, registre-se a constante 
presença do fragmento motívico de notas repetidas em todos os casos, nos mais variados aspectos, 
funcionando como um elemento de ligação, organicidade e coerência. 
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acontece no interior do terceiro movimento, como um episódio inesperado (Figura 
7).  

 

 

 

Figura 6 - Brahms, Sonata op. 78/I – Exemplos de transformação temática:  (a) mov.I, c.1-4; (b) 
mov.III, c.1-2; (c) mov.III, c.84-85. 

 

 

Figura 7 - Brahms, Sonata op. 78/I – Exemplos de transformação temática:  (a) mov.II, c.1-4; (b) 
mov.III, c.84-85. 

Considerações finais 

Embora, numa primeira impressão, transformação e desenvolvimento 
temáticos possam parecer procedimentos antagônicos, o estudo de Frisch demonstra 
que Brahms teria assimilado aos poucos o melhor de ambos os princípios em favor 
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de suas intenções construtivas. Em sua trajetória composicional observa-se um 
equilíbrio oscilante entre transformação e desenvolvimentos temáticos: tendendo 
para o primeiro procedimento no período inicial, para o segundo no intermediário e 
culminando com uma perfeita síntese de ambos nas últimas obras (entre as quais a 
sonata op. 78 é um dos mais representativos exemplos). Podemos considerar, 
portanto, que tal combinação torna se um importante aspecto da variação 
progressiva, fundamento teórico da presente pesquisa.  

Em prosseguimento deste estudo, pretende-se aprofundar a investigação 
sobre ambas as técnicas composicionais, tanto na sonata de Brahms como na de 
Leopoldo Miguéz. 
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