
 

 

 

 

 

 

 

Beethoven  

Sobre:  

"Escutar atrás de si o ressoar dos passos de um gigante". Esta foi a definição que o 

compositorJohannes Brahms deu à Nona Sinfonia de Beethoven. 

 

Beethoven era alemão, mas seu nome de família mostra a ascendência holandesa. A 

palavra "bettenhoven" significa canteiro de rabanetes e é o nome de uma aldeia 

na Holanda. A partícula "van" também é bastante comum aos nomes holandeses. O 

avô do compositor era da Bélgica e a família Beethoven estava há poucas décadas 

na Alemanha na época do nascimento de Ludwig. 

 

O avô Beethoven trabalhava como diretor de música da corte de Colônia e era um 

artista respeitado. Seu filho, Johann, pai de Ludwig, o seguiu na carreira, mas sem o 

mesmo êxito. Johann percebeu que o pequeno Ludwig tinha talento e tratou de obrigar 

o filho a estudar muitas horas por dia. 

 

Ludwig deixou a escola com apenas 11 anos e aos 13, já ajudava no sustento da casa, 

trabalhando como organista, cravista, músico de orquestra e professor. Era um 

adolescente introspectivo, tímido e melancólico, freqüentemente imerso em devaneios. 

 

Em 1784, Beethoven tornou-se amigo do jovem conde Waldstein, que notou o talento 

do compositor e o enviou para Viena, na Áustria, para que se tornasse aluno 

de Mozart. O breve relacionamento entre os dois compositores, porém, é incerto e 

pode nem ter acontecido, segundo algumas fontes. Em duas semanas, Beethoven 

voltou para Bonn, devido à morte da mãe. 

 

Começou então a fazer cursos de literatura, como uma forma de compensar sua falta 
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de estudo. Teve contato com as fervilhantes ideias da Revolução Francesa e a 

literatura pré-romântica alemã de Goethe e Johann Schiller. Esses ideais se tornariam 

fundamentais na arte de Beethoven. 

 

Em 1792, Beethoven partiu definitivamente para Viena, novamente por intermédio do 

conde Waldstein. Dessa vez, Ludwig havia sido aceito como aluno de Haydn - a quem 

chamaria de "papai Haydn". Beethoven também teve aulas com outros professores. 

 

Seus primeiros anos vienenses foram tranquilos, com a publicação de seu Opus 1, 

uma coleção de três trios, e a convivência com a sociedade aristocrática vienense, que 

lhe fora facilitada pela recomendação do conde. Era um pianista de sucesso e soube 

cultivar admiradores. 

 

Surgiram então os primeiros sintomas da surdez. Em 1796, na volta de uma turnê, 

começou a queixar-se, e teve o diagnóstico uma congestão dos centros auditivos. 

Tratou-se com médicos e melhorou sua higiene, a fim de recuperar a boa audição. 

Escondeu o problema de todos. 

 

Em 1802, por recomendação médica, foi descansar na aldeia de Heilingenstadt, perto 

de Viena. Em crise, escreveu o que seria o seu documento mais famoso: o 

"Testamento de Heilingenstadt". Trata-se de uma carta, originalmente destinada aos 

dois irmãos, que nunca foi enviada, onde ele reflete, desesperado, sobre sua arte e a 

tragédia da surdez. 

 

O suicídio era um pensamento recorrente. O que o fez mudar de ideia foi encarar a 

música como missão: "Foi a arte, e apenas ela, que me reteve. Ah, parecia-me 

impossível deixar o mundo antes de ter dado tudo o que ainda germinava em mim." 

 

Só em 1806, Beethoven revelou o problema, em uma frase anotada nos esboços do 

Quarteto n° 9: "Não guardes mais o segredo de tua surdez, nem mesmo em tua arte!". 

 

Beethoven nunca se casou e sua vida amorosa foi uma sucessão de insucessos e de 

sentimentos não-correspondidos. Apenas viu realizado um amor correspondido. A 

revelação está na "Carta à Bem-Amada Imortal", escrita em 1812. A identidade dessa 

mulher nunca ficou clara e suscitou muitas especulações. Um de seus biógrafos 

concluiu que ela seria Antonie von Birckenstock, casada com um banqueiro de 

Frankfurt. 

 

Em 1815, o irmão de Ludwig, Karl, morreu deixando um filho de oito anos para ele e a 

mãe da criança cuidarem. Beethoven lutou na justiça para ser seu único tutor e ganhou 
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a causa. 

 

Beethoven passou os anos seguintes em depressão, mas, ao sair dela em 1819, deu 

início a um período de criação de obras-primas: as últimas sonatas para piano, as 

"Variações Diabelli", a "Missa Solene", a Nona Sinfonia e, principalmente, os últimos 

quartetos de cordas. 

 

Foi em plena atividade, cheio de planos para o futuro (uma décima sinfonia, um 

réquiem, outra ópera), que ficou gravemente doente - pneumonia, além de cirrose e 

infecção intestinal. Morreu no dia 26 de março de 1827. 

 

Beethoven é reconhecido como o grande elemento de transição entre o Classicismo e 

o Romantismo. 

 

Estudiosos costumam dividir a obra beethoveniana em três fases. A primeira incluiria 

as obras escritas entre 1792 e 1800. A segunda fase corresponderia ao período de 

1800 a 1814, marcado pela surdez e pelas decepções amorosas. São características 

dessa fase obras como a sinfonia "Eroica", a "Sonata ao Luar" e os dois últimos 

concertos para piano. A última fase, de 1814 a 1827, ano de sua morte, seria o período 

das obras monumentais: a Nona Sinfonia, a "Missa Solene", os últimos quartetos de 

cordas. 

 

A obra de Beethoven inclui uma ópera ("Fidelio"), música para teatro e balé, missas; 

sonatas; cinco concertos para piano, um para violino e um tríplice, para violino, 

violoncelo e piano; música de câmara (os quartetos de cordas) e nove sinfonias. 

 

A Sinfonia n° 3, "Eroica", foi planejada para ser uma grande homenagem a Napoleão 

Bonaparte. A Nona, talvez a obra mais popular de Beethoven, marcou época. Sua 

grande atração é o final coral, com texto de Schiller, a "Ode à Alegria". 

Curiosidades:  

A verdade face do dinheiro 

Conta-se que um dia Beethoven foi visitar o irmão mais novo, Johann, que a essa 
altura era um homem rico. Na entrada da mansão, um criado ofereceu-lhe, numa 
salva de prata, um cartão de visitas onde estava escrito: "Johann van Beethoven, 

proprietário de terras". O compositor pegou o cartão e, instantes depois, devolveu-o 

ao criado, após escrever no verso do papel a seguinte anotação: "Ludwig van 
Beethoven, proprietário de um cérebro". 
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Cinema 

Após a morte de Beethoven, foi encontrada em seus papéis particulares uma carta 
de amor, escrita a lápis, sem qualquer indicação sobre sua destinatária. "Meu anjo, 
meu tudo, meu eu…", dizia a carta, redigida em tom de lamento. "Esqueceu de que 
você não é inteiramente minha e de que eu não sou inteiramente seu? Oh, Deus!", 
gemia Beethoven. Até hoje os biógrafos discutem a identidade da musa secreta. A 

história rendeu um filme, Minha amada imortal (Immortal Beloved), de 1994, 
dirigido por Bernard Rose, com Gary Oldman na pele de Beethoven. 

 

Péssimo pai 

Quando Karl, irmão do compositor, morreu em 1815, Beethoven tomou para si a 
tarefa de criar o sobrinho, que tinha o mesmo nome do pai. Durante meses a fio, o 
músico travou nos tribunais uma batalha judicial para se tornar tutor da criança, 

retirando-a das mãos da mãe, a quem julgava uma mulher imoral. Finalmente, após 
obter ganho de causa, levou o menino para morar com ele. Mas Beethoven acabou 

revelando-se um tirano no papel de pai adotivo. Após tentar o suicídio, Karl engajou-
se no exército austríaco e tratou de sumir da vida do compositor. 
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