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AS DOZE VARIAÇÕES SOBRE O TEMA “AH VOUS 
DIRAI-JE MAMAN” FORAM COMPOS TAS POR 
MOZAR T, QUANDO ES TE TINHA 25 ANOS E 
PUBLICADAS EM VIENA . 
NA ÉPOCA , ERA COMUM GRANDES 
COMPOSITORES UTILIZAREM MELODIAS 
POPULARES PARA MOS TRAR A SUA MES TRIA 
ATRAVÉS DA COMPOSIÇÃO DE UM CONJUNTO DE 
VARIAÇÕES EM TORNO DOS REFERIDOS TEMAS. 
É O CASO DES TA MELODIA FRANCESA , DE ORIGEM 
E AUTORIA INCER TAS, QUE DEU ORIGEM A 
CONHECIDAS CANÇÕES INFANTIS.  
  
 
       

Wolfgang Amadeus Mozart em 1763, 

com sete anos, no início da Grande 

Viagem: ele veste a farda de gala, 

presente da Imperatriz da Áustria, dado 

no inverno anterior.[1] (Artista: Pietro 

Antonio Lorenzoni). 
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Esta aparentemente simples sonata foi composta por Mozart no ano 
da sua morte, mas publicada pela primeira vez apenas 5 anos mais 
tarde. 

Curiosamente terá sido publicada como peça para violino e piano 
com a bela linha melódica que se ouve tocada na mão direita a ser 
executada pelo violino.  

No entanto, Mozart, apesar de composto esta versão, havia 
expresso claramente a sua vontade de que a obra fosse divulgada 
como obra para piano solo. 

Mais tarde, no século XX, a sonata em si bemol Maior é finalmente 
editada na sua versão para piano, de acordo com a vontade do 
compositor. 

Acostumado a escrever sonatas didáticas, Mozart cria um belo 
primeiro andamento com poucos meios, uma melodia que serve de 
primeiro tema, da qual utiliza um fragmento característico para 
construir o segundo tema que se sucede, separado por dois acordes 
teatrais, que surpreende o ouvinte. 

O calmo Rondó que se segue baseia-se num refrão que vai 
aparecendo, repetidamente, entre secções musicais contrastantes 
com as quais Mozart dá o colorido a estes minutos de música.  

A sonata termina com outro rondó, um andamento ligeiro e bem-
humorado, com uma estrutura em tudo semelhante à utilizada no 
andamento anterior. 

 


