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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo o estudo do movimento Vento Solar, das Cartas 
Celestes XV (2009) para piano, escritas por Almeida Prado (1943-2010). Compostas por 18 obras, das 
quais 15 para piano, as Cartas Celestes são consideradas pelo próprio compositor uma das obras mais 
importantes de sua carreira. O trabalho apresenta um estudo da construção do movimento em questão, 
que emprega sobretudo a técnica da permutação de células motívicas, remanescente dos ensinamentos 
obtidos com o compositor Olivier Messiaen (1908-1992). Apresenta ainda algumas breves considerações 
para a execução pianística, buscando compreender o discurso musical e levantar soluções técnico-
interpretativas. 
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Almeida Prado  

José Antônio de Almeida Prado (1943-2010) é considerado um dos mais 
importantes compositores brasileiros, tendo deixado um legado composicional que 
ultrapassa 600 composições. O compositor atravessou diferentes fases estéticas e 
costumava dividir sua produção artística em períodos, enfatizando, porém, que são 
interdependentes e passíveis de serem reagrupados diferentemente. Hideraldo Grosso 
(1997, p. 191) estabelece a divisão em sete fases: Fase da Infância (1952-1959); Fase do 
Nacionalismo (1960-1965); Fase Autodidata ou Atonal-livre (1965-1969); Fase de 
estudos na Europa com Boulanger e Messiaen (1969-1973); Fase da Ecologia, 
Astronomia, Fauna e Flora (1973-1983); Fase do Pós-modernismo ou Místico-religiosa 
(1983-1993); e Fase Tonal-livre (1993-2010).  

Na fase de estudos na Europa, Almeida Prado frequentou, em Paris, as 
classes de Nádia Boulanger (1887-1979) e Olivier Messiaen (1908-1992). Boulanger e 
Messiaen representavam, para os que buscavam aperfeiçoamento na França, o melhor 
de dois universos contrastantes: “a primeira era considerada formalista de feição 
acadêmica; o segundo, mais afeito às práticas não-ortodoxas, sem contar que houvera 
sido o mestre dos compositores de Darmstadt, como Stockhausen e Boulez.” (SALLES, 
2005, p. 187).  

A vasta produção de Almeida Prado abordou diferentes temáticas. Merecem 
destaque a temática ecológica, inspirada pela fauna e flora, e a astronômica, que mostra 
seu olhar sobre o céu do Brasil e inspirou a série de Cartas Celestes.  

Inseridas entre as obras mais importantes de sua carreira, as Cartas 
Celestes são um ciclo de dezoito obras, das quais quinze para piano solo. Resultantes 
de fecundos períodos e, em suas palavras, “responsáveis para um novo posicionamento 
[...] diante da utilidade da minha música” (PRADO, 1985: 2), nelas, Prado empregou 
de todas as formas imagináveis a exploração dos timbres e ressonâncias do piano. Sua 
maior inovação foi o uso do transtonalismo, procedimento nem tonal nem atonal 
adotado pelo compositor no qual sons são organizados por ressonâncias. 
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Cartas Celestes XV  

Compostas em 2009, as Cartas Celestes XV fazem parte do seu último 
período composicional, cuja característica principal é a total liberdade, realizando uma 
síntese de todos os períodos anteriores, adicionando material tonal livre e de 
multiplicidade de texturas e timbres. As Cartas Celestes XV: O Universo em expansão 
têm como tema central a formação e a expansão do universo e são divididas em seis 
movimentos: A Estrela GRB090423, Nebulosa do Esquimó, Constelação de Pictoris 
(Pintor) & Planeta Extra-Solar, Constelação da Ave do Paraíso (Avis Indica), 
Nebulosa Planetária NGC3195 e Vento Solar. O presente trabalho é focado no último 
movimento Vento Solar. 

Vento solar 

As Cartas Celestes foram baseadas no “Atlas Celeste” de Ronaldo Mourão, 
que serviu como referência essencial desde o primeiro volume. Por isso, iniciamos o 
discurso sobre este, o último movimento das Cartas Celestes XV, com a definição de 
Mourão para o termo, que é: 

Fluxo de partículas eletricamente carregadas que se constituem, em geral, de 
prótons e elétrons e que são emitidas permanentemente pelo Sol. Ela constitui 
o plasma interplanetário. O Sol ejeta, anualmente, cerca de 1013 de sua massa 
em forma de vento solar. No nível da órbita terrestre, a sua velocidade média 
é de 300 a 400km/s. A expressão vento solar foi usada pela primeira vez, em 
1958, pelo cientista norte-americano Eugene Newman Parker (1927-). O vento 
solar é responsável pelo fato das caudas dos cometas estarem sempre 
orientadas na direção oposta a do Sol. (MOURÃO, 1987, p. 836). 

O “Vento Solar” conclui as Cartas Celestes XV num movimento indicado 
"Contínuo, rápido" que pode ser dividido em duas seções: Seção I e Coda. 

 

 

Fig. 1 – A. Prado, Cartas Celestes XV, Vento Solar, compasso 1. 

A Seção I, que vai do compasso 1 ao compasso 5, é repetida três vezes 
sucessivamente mais rápidas e em crescendo, e baseada em cinco grupos de colcheias 
ininterruptas que utilizam os doze sons da escala cromática, material que será 
utilizado de diferentes formas organizacionais. 

O compasso 1 introduz os cinco grupos: 
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 Grupo A - grupo de sete notas sempre dispostas dessa maneira e na 
mesma altura, sem nenhum tipo de fracionamento. 

 Grupo B - grupo de seis notas que não sofrerá fracionamento, apenas 
deslocamento de oitavas. 

 Grupo C - grupo de oito notas. Tal como o grupo A, sempre dispostas 
dessa maneira e na mesma altura, sem nenhum tipo de 
fracionamento. 

 Grupo D - grupo de doze notas que pode ser subdivido em três grupos 
de 4 (D1, D2 e D3). Sofrerá omissão de subgrupos, inversão de 
direção e deslocamento de oitavas. 

 Grupo E - Grupo de sete notas que sofrerá, em apenas uma instância, 
omissão da última nota do grupo. 

 

Essas células motívicas, serão permutadas, repetidas, fracionadas, 
invertidas e combinadas de diversas maneiras e alturas. De acordo com Gubernikoff, 
esta técnica é remanescente dos seus estudos com Olivier Messiaen em Paris, que 
deixaram profundas marcas em sua obra. Prado e a geração de discípulos que o 
sucedera estavam interessados nas técnicas de escrita automática, através da repetição 
e permutação de células motívicas.  

As ideias de limitação, de não infinitude, podem ser encontradas em vários 
aspectos da obra de Messiaen e foram formalizadas principalmente nos modos 
de transposição limitada e nos ritmos não retrogradáveis. Do ponto de vista 
da lógica composicional, esta concepção contribuiu para a criação de um 
universo musical de caráter estático e circular, baseado na permutabilidade 
dos elementos. A aplicação desta permutabilidade limitada a outros 
parâmetros do som, as durações e as intensidades, além das alturas, como 
havia feito o dodecafonismo, redundaram nos diversos tipos de serialismo 
integral dos anos 50. (GUBERNIKOFF, 1998-1999, p. 187) 

Esta ideia de não infinitude pode ser encontrada no movimento “Vento 
solar”, através da repetição da Seção 1 e sua aceleração, que cria um caráter circular, 
como um vórtex que levará, através da Coda, à desintegração do som após o cluster 
final.  

Baseados nos cinco grupos da Fig. 1, teremos as seguintes repetições 
diferenciadas: 

1. A + B + C + D + E 

2. A + B + C+ D1 + D2 + B + D3 + D + D + D 

 

D1  e D2 referem-se aos dois primeiros grupos de 4 notas do grupo D, que 
pode ser dividido em três. O último grupo, D3, só é tocado após a repetição do grupo 
B, levando em seguida à repetição de todo o grupo D (D1 + D2 + D3) três vezes. 

 

3. Combinação de A repetido dez vezes na mão direita com a seguinte 
estrutura na mão esquerda: E com deslocamento de uma colcheia e 
omissão da última colcheia + B + B + B + B + B + B uma oitava acima 
+ B duas oitavas acima + D1 + D1 

4. D3 retrógrado + D2 + D3 retrógrado + D2 + C + E retrógrado + D1 
retrógrado e uma oitava acima + B + D retrógrado + D retrógrado + 
C + E 
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A divisão proposta acima é apenas uma maneira de tentar organizar o 
material sonoro do movimento, não sendo portanto uma sugestão interpretativa. Não 
há fórmula de compasso e a indicação de "Contínuo, rápido" requer uma execução 
estritamente sem interrupção ou qualquer tipo de fracionamento. Há que se ter 
cuidado com o pedal para que o acúmulo de reverberação não implique num crescendo 
desproporcional antes do pedido. 

 

 
Fig. 2 – A. Prado, Cartas Celestes XV, Vento Solar, compasso 6.            

 

Para realizar o crescendo e o accelerando pedidos com a repetição das três 
páginas, é necessário controlar o peso da mão a ser colocado, que será gradativamente 
maior. Porém, o peso aplicado na região aguda e na região grave será diferente, 
devendo ser mais leve na região grave a fim de se obter o controle do crescendo. 

A curta Coda (Fig. 2) é a culminação da repetição dessas três páginas em 
crescendo e accelerando. A Coda repete na mão direita o acorde si7 bequadro - fá6 
sustenido - mi6 natural e dó6 bequadro, enquanto a mão esquerda percorre todo o 
teclado numa escala cromática ascendente até atingir o topo com as notas lá5 sustenido 
- dó5 sustenido, ré5 sustenido - sol5 sustenido, quando então serão repetidas inúmeras 
vezes, formando um cluster sonoro. 

Há duas versões para o final. A primeira versão solicita uma breve 
pausa após o cluster e encerra com quatro acordes, terminando com o acorde de Si 
Maior. Este é um exemplo típico da última fase de composição de Almeida Prado, que 
é extremamente livre. Ou seja, ele toma a liberdade de sair de um cluster para acordes 
que serão guiados para uma tonalidade distinta. 

Na versão ossia, o intérprete poderá terminar a obra com a repetição 
somente do cluster, adicionando o si6 natural à mão direita. 
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É interessante notar que outros volumes das Cartas Celestes já haviam 
utilizado finais em acordes tonais. Optaremos por exemplificar com o volume XIV, por 
ser o que precede a obra estudada. Este volume termina com um movimento intitulado 
“Constelação de Carina – Valsa em Luzes”, no qual uma rica variedade de texturas 
parece navegar para uma síntese da obra, um ponto final quando ouvimos, em meio a 
glissandos, oitavas, acordes e cromatismos, uma cadência de proporções Lisztianas em 
Lá Maior.  

Ao executarmos ou ouvirmos o ciclo de maneira ininterrupta, pensamos ser 
imprescindível optar pelo final em Si Maior nas Cartas Celestes XV, a fim de instaurar 
sua relação com os outros volumes. Se a execução da obra é feita de maneira individual, 
ambos funcionam de maneira satisfatória. 

 

 

Figura 3 – A. Prado, Cartas Celestes XV, Vento Solar, compassos 7-11.                                       

 

Figura 4 – A. Prado, Cartas Celestes XV, Vento Solar, final ossia. 

Considerações Finais 

As observações analíticas, nomeadamente a técnica de permutação 
empregada na primeira seção do movimento em questão e uso do tonal livre na Coda, 
levou a sugestões técnico-interpretativas apresentadas no decorrer deste trabalho que 
contribuíram para a construção da performance do movimento, dando ao intérprete 
um conhecimento mais amplo das possibilidades do instrumento e de seus timbres, 
como também contribuindo para a concepção mais íntima da obra e uma execução 
sólida e bem estruturada.  
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Fig. 4 – A. Prado, Cartas Celestes XIV, Constelação de Carina – Valsa em Luzes, última página. 
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MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Dicionário Enciclopédico de Astronomia e 
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