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Resumo 
 
 

 
OLIVEIRA, Gregório dos Santos. Ilhas, de Almeida Prado: análise como um recurso 

gerador de perspectivas musicais. 2022. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Escola de 

Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 2022. 

Ilhas, para piano é um ciclo de oito pequenas peças, sendo uma das primeiras obras compostas 

por Almeida Prado a trazer a Temática Ecológica (MOREIRA, 2002), inserindo-se na fase de 

consolidação e experimentação da linguagem (CORVISIER; COSTA, 2015). Almeida Prado 

apresenta diferentes blocos sonoros referenciais na abertura da partitura de cada uma das 

peças, junto a um curto texto descritivo, formando uma espécie de prefácio. As alturas destes 

blocos sonoros são utilizadas sempre em sua oitava original, e essa permanência abre espaço 

para a percepção da interação das ressonâncias com a textura. À carga simbólica do título e 

epígrafe descritivos de cada uma das peças correspondem diferentes estratégias 

composicionais, fundamentando, assim, o interesse e a coerência na obra. Nesta dissertação, 

buscamos elaborar uma análise de Ilhas que evidenciasse seus elementos estruturais, 

correlacionando a estrutura de cada uma das peças com seu conteúdo introdutório. Para isso, 

além de uma breve introdução biográfica, discutimos a relação de Almeida Prado com o 

espectralismo e protoespectralismo (NONKEN, 2014) e sua aproximação com o pós-modernismo 

(HUYSSEN, 2001), desenvolvendo a discussão sobre a relação intertextual do material textual e 

musical em Ilhas através da mimese (ALDROVANDI, 2018). Para a investigação da obra, fizemos 

uma análise através de parâmetros musicais, como gestos, motivos, agrupamentos rítmicos, 

formação textural e densidade, trazendo pontualmente ferramentas da Teoria dos Conjuntos 

(STRAUS, 2016). Como resultado, pudemos observar vários dos processos composicionais 

utilizados por Almeida Prado na estruturação de Ilhas, e como estes processos se relacionam 

com o conteúdo sugerido pelo título e epígrafes descritivos. 

Palavras-chave: Música pós-tonal. Análise musical. Teoria musical pós-tonal. Almeida Prado. 

  



 

  
 

Abstract 
 
 

 

OLIVEIRA, Gregório dos Santos. Ilhas, de Almeida Prado: analysis as a generative tool 

for new perspectives. 2022. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Escola de 

Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 2022. 

Ilhas, para piano is a cycle consisting of eight individual pieces, being one of the first works 
composed by Almeida Prado which displays his Ecological Theme (MOREIRA, 2002) and 
situating itself at the beginning of his consolidation and experimental chronological period 
(CORVISIER; COSTA, 2015). In the score, Almeida Prado presents the materials used in each 
piece, in the form of referential sound blocks, along with a short descriptive text, forming a kind of 
preface. These pitches are always used in their original octave, and this permanence opens space 
for the perception of the interaction of resonances with texture. The symbolic charge in each of 
the pieces corresponds to different compositional strategies, thus grounding the interest and 
coherence in the work. Our intent in this dissertation was to elaborate a coherent analysis, 
establishing the structural elements that constitute each piece and correlating its musical structure 
with the introductory content. With that intent, we presented a brief biographical introduction, 
discussing the proximity of the composer with the spectral and protospectral movements 
(NONKEN, 2014) and with the post-modernism (HUYSSEN, 2001), also elaborating on the 
relationship between textual and musical components through the concept of mimesis 
(ALDROVANDI, 2018). To analyze the piece, we promoted an investigation through musical 
parameters, such as gestures, motifs, rhythm, texture, and density, occasionally complementing 
with the Pitch Class Set Theory (STRAUS, 2016). Through our analysis, we managed to point out 
different compositional processes employed by Almeida Prado when writing Ilhas, and how these 
processes relate directly to the content suggested through the descriptive titles. 

 
Keywords: Post-tonal music. Musical analysis. Post-tonal music theory. Almeida Prado. Ilhas, 
for piano. 
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Introdução 
 
 

 A obra de José Antônio Rezende de Almeida Prado (1943-2010) tem sido 

objeto frequente de pesquisas acadêmicas, as quais trazem diversos recortes e 

variadas abordagens para a análise de suas peças. Neste trabalho, partimos dessa 

base referencial para elaborar uma análise de Ilhas, para piano, composta em 1973, 

buscando promover o desenvolvimento e a reflexão sobre as ferramentas analíticas 

empregadas, além de contribuir para ampliar esse importante corpus científico. 

Ilhas é uma das primeiras peças compostas por Almeida Prado que traz a 

Temática Ecológica (MOREIRA, 2002, p. 47-53), se inserindo no início de sua fase 

de consolidação e experimentação da linguagem (CORVISIER; COSTA, 2015, p. 7). 

Junto à partitura, Almeida Prado insere uma espécie de introdução, trazendo a 

coleção referencial de alturas de cada uma das peças junto à uma epígrafe poética 

descritiva. Por se tratar de um ciclo de peças contrastantes, cada uma utilizando de 

um material escalar e uma associação textual diferentes, Ilhas se mostrou um objeto 

de pesquisa de grande potencial para a investigação dos processos composicionais 

empregados por Almeida Prado. Como evidenciaremos através de nossa análise no 

capítulo 3, Almeida Prado utiliza em Ilhas uma grande variedade de estratégias 

formais e recursos composicionais para dar sentido ao texto apresentado e sobrepor 

a limitação autoimposta pela escolha material. 

A recorrência a conteúdos extramusicais como impulso criativo é frequente no 

repertório musical, sendo operada das mais diversas maneiras. Alguns exemplos 

notáveis no repertório pianístico podem ser observados entre os ciclos de Préludes 

de Debussy, e os Études-Tableaux de Rachmaninoff. Enquanto Debussy revela o 

conteúdo programático apenas ao final da peça, Rachmaninoff, apesar de manifestar 

a importância desse referencial externo como ponto de partida, não os revela ao 

intérprete ou ouvinte1. 

 
1 Rachmaninoff (apud RAHMER, 2014, p. VII), ao receber a proposta de Koussevitsky para selecionar 
alguns de seus Études-Tableaux e encomendar sua orquestração a Ottorino Respighi, descreve 
brevemente em carta as imagens concretas que tinha em mente durante sua composição: “Cena na 
feira” (op. 33 n. 4/7), “O mar e as gaivotas (op. 39 n. 2), “Chapeuzinho vermelho e o lobo” (op. 39 n. 6), 
“Marcha fúnebre” (op. 39 n. 7) e Marcha Oriental (op. 39 n. 9). 
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Almeida Prado faz questão de deixar registrado esse conteúdo na partitura, 

através das epígrafes dedicadas a cada uma das peças, junto aos blocos sonoros 

referenciais. A presença do texto anexo à partitura demonstra que Almeida Prado 

considerou o conteúdo relevante não só para o processo composicional, mas também 

para a sua execução, sugerindo ao intérprete imagens e sensações que possam 

contribuir na construção da interpretação de Ilhas. 

Por conseguinte, nossa análise exigiu a elaboração de uma metodologia que 

contemple também o impacto que o material introdutório exerce sobre peça. Como 

observou o crítico literário Gérard Genette (2018, p. 141-144), a presença da epígrafe 

exerce uma função que modifica o texto, mas nunca de maneira explícita. Exige, 

dessa forma, uma “capacidade hermenêutica” do leitor para atribuir sua pertinência 

em relação ao texto.  

Genette elenca quatro possíveis funções da epígrafe em relação a seu texto2. 

Dentre tais funções, vemos em Ilhas proximidade no uso das epígrafes principalmente 

com as duas mais diretas. A primeira delas é a função de comentário ao título, que 

ajuda a delimitar o “assunto” a ser retratado musicalmente em cada Ilha, anunciado 

pelo título também descritivo. A outra função observada é a de comentário ao próprio 

texto. Tratando-se, no caso, de um texto musical, veremos como a presença desse 

comentário modifica ativamente a construção de sua estrutura. 

Devido à importância que a relação texto-música desempenha em Ilhas, sua 

investigação servirá como o fio condutor que estrutura esta dissertação, influenciando 

a redação do capítulo biográfico, do referencial teórico e do capítulo analítico.  

No primeiro capítulo, além de uma introdução biográfica, apresentamos 

algumas discussões generalizantes sobre Almeida Prado e sua obra. Por já existirem 

diversos trabalhos que abordam de forma extensiva sua biografia, trouxemos 

inicialmente apenas algumas informações no subcapítulo 1.1 que consideramos 

chave para a articulação de nossa análise, como a classificação cronológica e 

temática da obra do compositor. Em seguida, ainda no primeiro capítulo, abrimos a 

discussão em dois pontos importantes: a afinidade estética de Almeida Prado com o 

 
2 Genette percebe que a função das epígrafes nunca é explícita, ficando a cargo do leitor identificar o 
seu papel na interpretação do texto. Identifica que essa relação pode ser classificada em ao menos 
quatro categorias, sendo duas mais diretas e duas mais “oblíquas”: 1. Função de comentário ao 
título; 2. Função de comentário ao texto; 3. Função de evocar o autor da epígrafe (como autoridade 
ou como homenagem) 4. Presença ou não da epígrafe, assinalando época, gênero e tendência. 
(GENETTE, 2018, p. 141-144) 
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espectralismo, e, especialmente, com o protoespectralismo, no subcapítulo 1.2, e 

a relação do compositor com o pós-modernismo, no subcapítulo 1.3.  

A pianista norte-americana Marilyn Nonken propõe em seu livro The Spectral 

Piano (2014) a classificação de uma corrente de compositores pianistas que antecede 

o espectralismo, que denomina como “protoespectralistas”. Tais compositores, 

apesar de também fazerem uso estrutural de determinadas propriedades do som, 

como o pedal, timbre e a ressonância, não desenvolveram o posicionamento estético 

e tampouco a elaborada metodologia de análise espectral que caracterizou o 

movimento espectralista dos anos 70. Através da classificação proposta por Nonken 

entre espectralistas e protoespectralistas, discutiremos como Almeida Prado se 

aproxima mais deste segundo grupo, tanto por seu posicionamento estético quanto 

por seu tratamento da ressonância do instrumento. 

Um dos principais pontos que afasta Almeida Prado do movimento 

espectralista é o constante uso de elementos extramusicais em sua obra. A 

autonomia da música e do som em relação a qualquer associação extramusical foi 

um dos elementos chave da estética espectralista.  

A importância que a extramusicalidade teve para Almeida Prado já foi apontada 

por diversos autores, sendo um deles a dissertação da pianista e analista musical 

Adriana Moreira, que apresentou, além da divisão cronológica, uma classificação 

temática de sua obra (2002, p. 47-53). A partir dessa classificação, discorreremos 

sobre alguns pontos de contato de Almeida Prado com o conceito de pós-modernismo 

desenvolvido por Huyssen em seu artigo Mapeando o pós-moderno (1991).  

Esses pontos se comunicam diretamente com a nossa obra objeto, auxiliando 

a determinar o posicionamento estético de Almeida Prado no momento da 

composição de Ilhas. Através das discussões desenvolvidas no primeiro capítulo, 

pudemos escolher as ferramentas teóricas mais adequadas para a elaboração de 

nossa análise. 

Seguimos nosso trabalho apresentando os referenciais teóricos, elencados a 

partir da observação de nossa obra-objeto.  Por já haver uma análise publicada de 

Ilhas de cunho interpretativo (ASSIS, 1997), focamos nossos esforços em duas 

frentes principais: a análise das coleções referenciais (material escalar) e do material 

estrutural de cada uma das peças, e a investigação da relação texto-música. Não nos 

abstemos, contudo, de ampliar o escopo e comentar questões interpretativas, quando 

estas se mostraram essenciais para a estrutura da peça. 
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Para analisar a relação entre o texto do título e epígrafe descritiva com o 

material musical em cada uma das peças, trouxemos no subcapítulo 2.1 o conceito 

de intertextualidade como uma forma de mimese, utilizando como principal referência 

o livro Música e Mimese de Leonardo Aldrovandi (2019). Através do pensamento 

mimético, estabelecemos a base teórica utilizada na elaboração das considerações 

sobre a relação texto-música em Ilhas, apresentadas no capítulo 3.  
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apítulo 1. Almeida Prado 

 

1.1 O compositor e sua obra 

Natural de Santos, José Antônio Rezende de Almeida Prado (1943-2010) foi 

um compositor bastante prolífico, tendo escrito mais de 600 obras para diferentes 

instrumentos e conjuntos instrumentais, conforme consta no catálogo publicado pela 

Academia Brasileira de Música em 20163. Mesmo apresentando uma grande 

variedade na instrumentação de suas peças, por ser pianista de formação, o piano 

sempre desempenhou um papel de destaque na sua produção. Através de sua obra 

pianística, por exemplo, podemos traçar um caminho estético e acompanhar seu 

amadurecimento estilístico. 

Almeida Prado também era conhecido por suas habilidades como 

improvisador, frequentemente incorporando a experimentação ao piano em seu 

processo composicional. Isso se traduz em um gestual muito próprio, que articula 

diferentes timbres, texturas e ressonâncias em elementos que muitas vezes 

extrapolam a técnica e a notação tradicional. “Em muitos momentos, o instrumento 

deixa de ser apenas o veículo de apresentação da estrutura musical e passa a ter um 

valor estruturante, como é visto, por exemplo, em Savanas”. (ASSIS, 1997, p. 3)” 

A obra de Almeida Prado tem sido objeto de várias pesquisas acadêmicas que 

trazem diferentes abordagens e apresentam classificações diversas. Neste trabalho, 

propomos a integração de duas dessas classificações: a classificação cronológica 

proposta pelo compositor e complementada por Corvisier e Costa (2015, p. 7) e a 

classificação temática proposta pela pianista e analista musical Adriana Lopes 

Moreira (2002, p. 47-53). 

A classificação cronológica é dividida em sete fases:  

 
3 Organizado por Valéria Peixoto, o Catálogo de obras de Almeida Prado está disponível em: 
<http://www.abmusica.org.br/_old/uploads/2baee1e64c880232a853e581c88f730c.pdf>. Acesso em 9 
nov. 2020. 
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1952-1959 - Anos de aprendizado. 

1960-1965 - Influência do neo-folclorismo de Camargo Guarnieri. 

1965-1969 - Aulas particulares com Gilberto Mendes; exploração do serialismo 

e outras técnicas pós-tonais. 

1969-1973 - Estudo com Messiaen e Boulanger; contato com Ligeti, 

Penderecki e Stockhausen. 

1973-1983 - Consolidação de sua linguagem composicional; prevalência das 

temáticas astronômica e ecológica; exploração de novas sonoridades; 

transtonalidade. 

1983-1993 - Pós-modernismo. 

1994-2010 - Síntese; período tonal livre. 

Apesar dessa classificação trazer o astronômico e o ecológico dentro do seu 

período de consolidação, essas temáticas também aparecem em outros momentos. 

Por isso trazemos também a classificação de Moreira (2002), que identificou na obra 

de Almeida Prado cinco temáticas principais: mística, ecológica, astrológica, afro-

brasileira e livre. Ela destaca que algumas dessas temáticas perpassam todas as 

suas fases cronológicas, sendo que, a partir de 1973, Almeida Prado as explora de 

forma mais sistemática. 

Outro aspecto importante em Almeida Prado é o uso da dimensão conceitual 

como um ponto de partida para o processo criativo. O uso de referências não-

musicais4, por exemplo, define o espaço retórico e expressivo em que serão criados 

os gestos, motivos, texturas e estrutura. Após definido esse espaço, os elementos 

musicais são concebidos e organizados, principalmente através da experimentação, 

em uma relação direta com o som. Nessa parte do processo, o espaço retórico 

inicialmente proposto pode ser expandido ou até abandonado, como acontece em 

algumas das últimas Cartas Celestes, onde as constelações dão lugar a elementos 

de tradição popular. 

Em algumas obras, como Cartas Celestes, Ta’aroa e Ilhas, a dimensão 

conceitual também se apresenta no material musical, através de coleções de alturas 

 
4 Adotamos neste trabalho a diferenciação elaborada pela filósofa Lydia Goehr (apud BONDS, 2006, 
p. 114) entre objeto não-musical, como algo que existe fora da música (um texto, quadro, objeto, 
sentimento), e extra-musical, como o objeto que nos é remetido através da música.  
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referenciais, a que o compositor denomina “blocos sonoros” (ASSIS, 2013). Assim 

como acontece com os elementos não-musicais, essas coleções são expandidas ou 

até abandonadas durante o processo composicional, evidenciando uma prevalência 

do resultado sonoro concreto sobre a abstração inicial. 

 

1.2 Protoespectralismo e a consciência sonora 

A preocupação com a qualidade do som e da ressonância pode ser observada 

em praticamente toda a obra pianística de Almeida Prado, mesmo em suas fases 

iniciais de aprendizado e neo-folclorismo, tornando-se fundamental em sua fase de 

consolidação da linguagem e exploração de novas sonoridades. Isso reflete 

diretamente o domínio técnico e consciência sonora que o compositor tinha do 

instrumento, assim como das potencialidades e limitações de timbre e de 

ressonância. 

O uso do som e de sua qualidade espectral de uma maneira estrutural é 

anterior a Almeida Prado, podendo ser encontrado em compositores como Liszt, 

Scriabin, Debussy e Messiaen. A pianista norte-americana Marilyn Nonken aponta, 

em seu livro The Spectral Piano, como esses compositores “exploraram processos 

de transformação timbrística de forma complementar ou até como substitutos para 

estruturas formais convencionais'', criando “ambiências [...] definidas por uma textura 

em camadas, onde ressonâncias sustentadas pelo pedal se combinam ao longo do 

tempo para criar uma sobreposição de timbres em crescente grau de complexidade e 

nuance”5 (NONKEN, 2014, p. 32). Eles antecipam, portanto, questões e processos 

que serão centrais para o movimento espectralista da segunda metade do séc. XX, 

influenciando declaradamente compositores como Grisey e Murail (NONKEN, 2014). 

Para esses precursores do espectralismo pianístico, Nonken cunha o termo 

“protoespectralistas”. 

Os compositores espectralistas e protoespectralistas compartilham uma 

abordagem do som como experiência sensorial, focando na sua natureza acústica e 

 
5 “[...] explored processes of timbral transformation as supplements to and ultimately substitutes for 
conventional formal structures. [...] these environments were defined by a resonant stratigraphy, in 
which resonances, sustained in the pedal, combined over time to create layered timbres of increased 
complexity and nuance” (NONKEN, 2014, p. 32). 
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utilizando transformações entre diferentes sons e ambientes sonoros para articular o 

discurso musical. Manipulam o som como um todo, não mais como uma "somatória 

de parâmetros discretos capazes de serem manipulados ou percebidos 

individualmente” (NONKEN, 2014, p. 22).  

Esses compositores buscam aproximar seu processo composicional da 

experiência sonora concreta, recorrendo com frequência à experimentação ao 

instrumento. Os elementos, efeitos e estruturas idealizados são transpostos 

posteriormente para o papel, resultando em uma escrita idiomática repleta de 

idiossincrasias. Essa escrita faz frequentemente referência à fisicalidade do gesto 

necessário para a produção do resultado sonoro ou até mesmo a uma reação 

psicológica (associação mimética) ao material musical (NONKEN, 2014, p. 32). A 

limitação da notação tradicional para representar aspectos de toque e timbre exige do 

compositor soluções criativas, gerando uma dinâmica onde “articulações, marcações 

de tempo e textos poéticos extremamente específicos induzem o intérprete 

diretamente ao ato performático [...]”6 (NONKEN, 2014, p. 34). 

O protagonismo do timbre e do som em sua qualidade espectral não substitui 

inteiramente parâmetros e processos mais tradicionais. Estes, contudo, assumem 

muitas vezes um papel formativo coadjuvante. 

 

[...] Compositores espectralistas e protoespectralistas [não] 
descartam inteiramente elementos musicais mais tradicionais, 
como temas e motivos, polifonia, formas esquemáticas e 
elementos programáticos, mas enfatizam que esses elementos, 
assim como as narrativas e os modos de escuta que eles 
carregam, são de interesse secundário. Cores de timbre e 
harmonia e a mudança entre diferentes atmosferas musicais, ou 
estados de ser musicais, são os focos principais do compositor 
espectralista7. (NONKEN, 2014, p. 27) 

 

 
6 “Highly specific articulations, temporal markings, and poetic texts engage the performer directly in the 
performative act, rather than merely providing basic indications of dynamic levels and tempi or standard 
terms for a general mood (appassionato, grave) to be evoked” (NONKEN, 2014, p. 34). 
7 “[...] this is not to suggest that spectral and protospectral composers entirely discard more conventional 
musical elements, such as motives and themes, polyphonic constructs, schematic forms, and 
programmatic elements but rather to insist that these kinds of elements, the narratives that they 
engender, and the modes of listening that they encourage are of secondary interest. Harmonic-timbral 
color and the motion between different musical atmospheres, or states of musical being, are the primary 
foci of the spectral composer” (NONKEN, 2014, p. 27). 
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A proximidade de Almeida Prado com a corrente espectralista e 

protoespectralista já foi apontada por Guigue e Pinheiro (2002), que viam sua obra 

dentro de um “grande eixo estético que começa com Debussy e passa por Villa-Lobos, 

Messiaen e, ainda que tangencialmente, por Boulez, Stockhausen e Murail” 

(GUIGUE; PINHEIRO, 2002, p. 61).  

Contudo, sua música tem muito mais afinidade com aquela dos 

protoespectralistas, principalmente por seu uso intuitivo da ressonância, incorporada 

através de processos miméticos e narrativos. Notadamente, a sua intencionalidade 

mimética e uso de conteúdos não-musicais o coloca em uma posição diametralmente 

oposta aos principais compositores ditos espectralistas. Estes buscavam estruturar a 

música exclusivamente através de sua configuração espectral, abrindo mão de 

referências externas. Como disse Grisey, “Somos músicos e nosso modelo é o som, 

e não a literatura, som, e não a matemática, som, e não teatro, artes visuais, física 

quântica, geologia, astrologia ou acupuntura”8 (GRISEY apud NONKEN, 2014, p. 26). 

Apesar de utilizar processos inspirados no espectralismo, como é o caso do 

seu sistema organizado de ressonâncias (ALMEIDA PRADO, 1984, p. 540),  

 

Almeida Prado definitivamente não é um compositor espectral 
strictu sensu, pois não se preocupa em analisar objetivamente 
configurações espectrais para daí deduzir estruturas diacrônicas 
[coleções de alturas], mas mostra interesse em buscar estratégias 
de articulação da forma a partir de processos que se baseiam na 
manipulação do som, do timbre pianístico em particular, e na 
organização da sua evolução no tempo. (GUIGUE; PINHEIRO, 
2002, p. 67). 

 

Em Ilhas, por exemplo, Almeida Prado cria o que chama de blocos sonoros 

referenciais, que são combinados em diferentes gestos, motivos e texturas, sempre 

em sua oitava original. A escolha dessas sonoridades está vinculada ao seu potencial 

de gerar diferentes zonas de ressonâncias, mais tarde classificadas por Almeida 

Prado (1985, p. 569-570) como explícita (um “uso racional e organizado” da série 

harmônica superior e inferior, podendo haver notas invasoras), implícita (com notas 

 
8 “We are musicians and our model is sound not literature, sound not mathematics, sound not theatre, 
visual arts, quantum physics, geology, astrology or acupuncture” (GRISEY apud NONKEN, 2014, p. 
26). 
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“que se impõem como elementos constituintes das ressonâncias”), múltipla (um 

processo acumulativo de notas em que há uma mistura de ressonâncias), ou com 

pouca ressonância. 

Portanto, mesmo sendo contemporâneo ao movimento espectralista, Almeida 

Prado se aproxima mais da corrente protoespectralista descrita por Nonken. Se 

apropria, contudo, de determinados processos composicionais do espectralismo, 

integrando-os à sua linguagem sem um comprometimento estético com tal movimento 

neovanguardista, em um comportamento tipicamente pós-moderno de 

espontaneidade e liberdade expressiva. 

 

1.3 Almeida Prado e o Pós-modernismo 

A obra de Almeida Prado é bastante múltipla, apresentando, mesclando e 

metamorfoseando diferentes sistemas composicionais em suas diferentes fases. A 

pluralidade de sua produção funciona, segundo o compositor Edson Sant’Ana (2012, 

p. 105), como um afastamento do movimento nacionalista, simbolizado pela figura de 

Guarnieri9. Esse afastamento pode ser visto como um dos primeiros pontos de contato 

de Almeida Prado com o pós-modernismo. 

Para o filósofo e linguista Andreas Huyssen (1991), o pós-modernismo não é 

um movimento de negação e superação, como o foi o próprio modernismo, mas sim 

um movimento de mudança de paradigmas e de abertura a novas leituras e 

abordagens. Para ele, a partir dos anos 70, os movimentos vanguardistas perdem o 

papel de destaque, dando lugar a uma produção muito mais individual e dispersa.  

Diferentemente da passagem para o modernismo, a mudança para o pós-

modernismo não se dá através de uma ruptura estilística, mas de um afastamento do 

ideário e imaginário. Os artistas passaram a aproveitar ideias, imagens, técnicas e 

estéticas modernistas, mesclando-as com elementos de culturas pré-modernas e 

 
9 Na juventude, Almeida Prado estudou composição com Camargo Guarnieri, de quem absorveu a 
estética nacionalista marioandradeana. Após cinco (1960-1965), retomou seu interesse natural pelo 
pós-tonalismo, tendo contado com uma colaboração informal de Gilberto Mendes e, posteriormente, 
com aulas formais de Nadia Boulanger e Olivier Messiaen (MOREIRA, 2002, p. 37, 42, 57-58).  
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não-modernas, dando origem a um operador que seria um novo paradigma para arte 

contemporânea: o ecletismo10 (HUYSSEN, 1991, p. 25-26). 

Esse ecletismo, ainda segundo Huyssen (1991, p. 31), é sintoma de um pós-

modernismo afirmativo, que passa a ver a arte de maneira positiva e abandona 

pretensões críticas de transgressão e negação. Diverge, nesse sentido, das diversas 

vanguardas modernistas e sua tentativa de instaurar a própria versão de cultura 

superior, dissipando a “segregação entre formas superiores e inferiores de arte e 

cultura” (HUYSSEN, 1991, p. 44) e deixando à disposição da sensibilidade do artista 

códigos e técnicas antes incompatíveis. 

Ao adotar um estilo de escrita tão diverso, Almeida Prado mantém um 

afastamento de qualquer movimento ou vanguarda estética, transformando o 

ecletismo na sua marca pessoal11. Isso é bastante significativo, pois um dos grandes 

desafios para os compositores da época era justamente a superação de modelos. 

As temáticas não-musicais utilizadas em sua obra podem ser vistas como um 

segundo ponto de contato de Almeida Prado com o pós-modernismo. Messiaen 

incitava seus alunos a retratarem a natureza de seus países de origem, sobretudo na 

peculiaridade de retratar em sua música o cenário e os pássaros das florestas12. Ao 

retornar dos estudos na França, entre 1973-1974, Almeida Prado se viu instalado na 

cidade industrial de Cubatão. Apesar do cenário um tanto insalubre que se revelava 

 
10 Simms define o ecletismo musical moderno como "[...] a criação de uma obra artística selecionando 
elementos de múltiplas fontes e modelos preexistentes. No século XX, o espírito eclético na música 
apareceu em duas formas principais: a utilização de vários estilos distintos em uma única obra e a 
citação de passagens de múltiplas fontes musicais existentes. [...] Tal ecletismo oferece aos 
compositores contemporâneos um vínculo com seus antepassados culturais, uma maneira pronta de 
tornar sua música mais acessível e imbuí-la de significado". "[...] the creation of an artistic work by 
selecting elements from multiple preexisting sources and models. In the twentieth century the ecletic 
spirit in music had appeared in two principal guises: the use of several distinct styles in a single work 
and the quotation of passages from multiple existing musical sources. [...] Such ecletism offers 
contemporary composers a link with their cultural forebears, a ready way to make their music more 
accessible and to imbue it with meaning". (SIMMS, 1996 [1982], p. 383, 384). 
11 Sobre o pós-modernismo, o compositor Ricardo Tacuchian diz que “É mais um comportamento que 
uma nova estética, [...] não é uniforme em torno de determinados princípios ou técnicas. É antes uma 
liberdade do uso de novas e velhas técnicas, num contexto original, a serviço da invenção, da 
comunicação, da expressão e do lúdico” (TACUCHIAN apud CORVISIER, 2000, p. 17). Vemos a 
semelhança entre o que Tacuchian chama de pós-modernismo com o ecletismo descrito por Huyssen. 
12 A tese de Adriana Lopes Moreira traz duas declarações emblemáticas de compositores que 
passaram pela classe de Messiaen. Segundo Almeida Prado (apud MOREIRA, 2008, p. 146, 180), 
Messiaen instigava: “Anda! Inventa! Faça! Quebre a estrutura!’” e aconselhava os estudantes 
estrangeiros “a se voltarem à natureza de seus países de origem, considerando-a material musical”. 
Pierre Boulez (apud MOREIRA, 2008, p. 180) corrobora a afirmativa: “tudo poderia se tornar música”. 
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a um primeiro olhar, encontrou nas formas de resistência da natureza a temática que 

buscava: compôs então Ilhas, baseado nas ilhas fluviais da cidade. Logo se seguiram 

os Episódios de Animais, Savanas e Rios. Essa aproximação com a ecologia em 

reação à industrialização é um dos sintomas do pós-modernismo identificado por 

Huyssen, e vai ser um dos mecanismos-chave nas obras de temática Ecológica de 

Almeida Prado. 

Outra temática muito explorada por Almeida Prado é a religiosidade. Por um 

lado, ele traz o pessoal e a individualidade ao explorar a sua própria religiosidade 

cristã, em obras como Sinfonia Apocalipse (1987) e Le Rosaire de Medjugorje (1987), 

mas também faz um retrato da religião judaica e de matriz africana – neste caso, em 

um movimento de valorização e descoberta da cultura popular e local. O Livro de 

Ogum (1977) e a Sinfonia dos Orixás (1985) são exemplos dessa abordagem. 

As diferentes temáticas são integradas nas obras não através de temas, 

motivos ou estruturas sígnicas estabelecidas, como em suas peças e variações sobre 

temas folclóricos de sua fase de estudos com Guarnieri. Almeida Prado toma o objeto 

como fonte de inspiração criativa, e então compõe através de seu filtro pessoal. Esse 

processo composicional reflete uma mudança de paradigma de uma matriz estética 

coletiva, característica da época das vanguardas, para uma estética pessoal. 

Apesar de romper com o nacionalismo neofolclorista de Guarnieri em 1965 

(CORVISIER, 2015, p. 11), Almeida Prado manteve uma preocupação em integrar 

uma certa “brasilidade” em suas obras. Durante seu período de estudos em Paris, 

revisita o nacionalismo, não mais através de uma estética mariodeandradeana. Em 

vez disso, novamente influenciado pela poética de Messiaen e incentivado por Nádia 

Boulanger, se volta para a natureza brasileira como fonte de inspiração. 

 

Neste ambiente fui tentando compor obras que misturavam toda 
aquela base nacionalista, que já respirava um outro ar, com o que 
eu apreendia e as minhas raízes. Foi então que comecei a olhar 
em direção à fauna e flora brasileiras como fontes de inspiração, 
não utilizando mais o folclore, e sim a inspiração nascida dos 
bichos, das flores, das orquídeas, da Amazônia. (ALMEIDA 
PRADO apud CORVISIER, 2000, p. 14) 
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Esse reaproveitamento de sua base nacionalista ecoa não só em suas obras 

de temática Ecológica, mas também nas de temática Mística, ao integrar religiões e 

superstições característicamente brasileiras (A Iara e o boto, noite adentro; 

Kinderszenen I e II) na afro-brasileira (Sinfonia dos Orixás, Sonata nº 5 – Omulu, 

Quatro Evocações afro-brasileiras) e até na astrológica, ao partir de uma vista do céu 

brasileiro para a composição de suas Cartas Celestes. Essa releitura do nacionalismo 

é uma atitude tipicamente pós-moderna. “É um pós-modernismo que opera não como 

rejeição do modernismo, mas como leitura retrospectiva que, em alguns casos, está 

plenamente consciente das limitações e fracassadas ambições políticas do 

modernismo” (HUYSSEN, 1991, p. 63). 

O retorno de Almeida Prado ao nacionalismo não se dá em busca do suposto 

potencial do modernismo como agente de transformação, mas como uma fonte 

importante para seu imaginário criativo. 

Vemos então como Almeida Prado, em busca de sua linguagem e seu lugar 

como compositor adota diversas atitudes que podem ser vistas como pós-modernas. 

Contudo, o compositor denomina apenas uma de suas fases cronológicas como pós-

moderna, em decorrência dessa classificação estar muito mais relacionada a técnicas 

e procedimentos composicionais do que a um posicionamento estético13. Como 

buscamos ilustrar neste capítulo, podemos tecer aproximações de Almeida Prado 

com o pós-modernismo desde muito antes, através de sua postura frente ao 

panorama modernista da música brasileira. Não temos, contudo, com essa 

aproximação, pretensão de classificar categoricamente Almeida Prado como 

compositor pós-moderno. Antes disso, buscamos, através dos pensamentos de 

Huyssen, abrir um espaço para novas discussões sobre a obra de Almeida Prado, 

principalmente em relação ao cenário da música contemporânea brasileira. 

 

 
13 “Em sua fase pós-moderna, Almeida Prado utiliza-se de paráfrases, colagens, citações e revisitações 
a formas tradicionais. Segundo José Maria Neves (1984), inicia-se uma fase de fusão de matérias que 
chega próximo ao surreal, como a mistura do modal com o atonal e o serial, elaborações rítmicas e 
efeitos timbrísticos” (CORVISIER, 2015, p. 21).  
 
 



30 
 

  
 

apítulo 2. Referenciais Analíticos 

 
 
 

A característica plural da música de Almeida Prado, exposta no primeiro 

capítulo, dificulta afirmações ou abordagens de cunho generalizante. Dessa forma, 

partindo da nossa obra-objeto, elegemos recursos analíticos que nos auxiliaram na 

investigação dos processos estruturais e expressivos presentes em Ilhas. Esses 

recursos definem nosso quadro teórico de referência, que se divide em três partes: 

análise intervalar, análise por parâmetros musicais e intertextualidade. Enquanto as 

duas primeiras tratam de técnicas voltadas especificamente para a análise do material 

musical, a terceira envolve uma discussão mais voltada para o campo da estética. 

Como veremos em nossa análise no próximo capítulo, Ilhas apresenta uma 

linguagem tipicamente pós-tonal, deslocando as funções estruturais presentes na 

peça de uma configuração funcional harmônica para a disposição do conteúdo 

intervalar, e consequentemente, do perfil de ressonância. Atualmente, um dos 

recursos mais utilizados para a análise desse repertório é a Teoria dos Conjuntos, 

devido à sua eficácia na investigação das relações intervalares. Por isso, traremos 

algumas abordagens de Forte (1973) conforme apresentadas por Straus (2016) para 

a elaboração de nossa análise. 

Por outro lado, em Ilhas, o conteúdo intervalar adquire muitas vezes um papel 

formativo, constituindo os diferentes elementos que exercerão os papéis de 

articulação do discurso. Esses elementos muitas vezes se aproximam dos objetos 

musicais presentes na música eletroacústica (GUIGUE; PINHEIRO, 2002), sendo 

definidos muito mais por suas características timbrísticas e espectrais do que por sua 

constituição intervalar.  

Vimos que, por conta dos fatores apontados, uma análise que utilizasse 

apenas ferramentas da Teoria dos Conjuntos não seria capaz de resultados tão 

relevantes. Por isso, combinado às ferramentas eleitas para nossa análise, traremos 
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uma análise pautada em parâmetros musicais como gestos, motivos, agrupamentos 

rítmicos, formação textural e densidade. Veremos em nossa análise como a 

manipulação desses elementos estará diretamente relacionada ao conteúdo textual 

atribuído a cada uma das peças, na forma dos títulos e epígrafes descritivas. 

 

2.1 Intertextualidade como mimese 

Neste trabalho, abordaremos com frequência a questão da intertextualidade 

entre música e elementos não-musicais, visto a importância que esta tem para 

Almeida Prado, e, particularmente, para nossa obra-objeto. Para isso, primeiramente, 

estabeleceremos uma base teórica clara, sobre a qual nos pautamos para analisar 

como essa relação se opera em Ilhas. 

Relações entre texto e música têm sido muito abordadas na musicologia, 

principalmente nas últimas décadas, frequentemente tomando emprestado da 

estética e da linguística teorias e recursos analíticos, como a semiótica, a semiologia 

e a análise do discurso, entre outras. Apesar de termos utilizado como base recursos 

presentes em diferentes linhas, com o objetivo de viabilizar e descomplicar a análise, 

usaremos como elemento unificador o conceito de mimese14, conforme desenvolvido 

pelo compositor e escritor Leonardo Aldrovandi em sua teoria mimética (2019). 

Esse conceito será utilizado sem problematizar as inúmeras diferenças de uso 

e significado, em diferentes épocas e autores, adotando o que Aldrovandi chama de 

uma “concepção sintética e anacrônica do termo” (ALDROVANDI, 2019, p. xxviii), que 

será apresentada ao longo deste capítulo. Evitamos, assim, discussões 

terminológicas específicas e concentramos nossos esforços nos estudos da obra-

objeto. 

Também é importante notar que este é “apenas [...] um modelo de 

pensamento, entre tantos possíveis, uma visão que nasce das leituras sobre o tema 

desde a Antiguidade [...], com algumas características adicionadas: entre elas [...] a 

 
14 Em seu livro, Aldrovandi expõe uma investigação cuidadosa do estudo da mimese, da antiguidade 
clássica à filosofia contemporânea, expondo idiossincrasias no pensamento mimético de diversos 
autores chave. Através desse estudo minucioso, correlaciona conceitos, construindo assim sua teoria 
mimética, da qual faremos uso. 
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de pensar a mimese atrelada a uma ideia de sujeito como processo e singularidade” 

(ALDROVANDI, 2019, p. 128). Não buscaremos através deste modelo esgotar a 

discussão sobre a significação musical e suas implicações estéticas e filosóficas, mas 

delimitar uma rede de recursos clara, que ajude a pensar a música de Almeida Prado 

em suas tão frequentes associações não-musicais. 

Dentro de sua concepção, Aldrovandi define a mimese musical como o 

processo de instalação (ou desinstalação) de correspondências entre estruturas 

musicais (ritmo, melodia, harmonia, gesto, textura etc.) e “conteúdos éticos, de 

sensação, representativos e afetivos” (ALDROVANDI, 2019, p. xxiv). Ao pensar a 

mimese como um processo (mimese, em sua raiz grega, é um verbo de ação), ele 

evidencia a necessidade da participação (méthexis) de um sujeito (ALDROVANDI, 

2019, p. xxv, 22-25, 51-54, 128-130). Dessa forma, as relações entre música e 

conteúdo dependem de um sujeito operador determinado, que cria as instalações 

miméticas através de sua participação. Discutiremos melhor esses conceitos mais à 

frente neste capítulo. 

 

Desde Platão, todo um campo de forças expressivas compartilháveis, 
participativas, considerável a partir da associação inerente entre mimesis e 
methexis (participação) que são como dois lados de uma moeda, é parte 
fundamental para o que chamamos, neste livro, de processo mimético ou 
mimese, algo que envolve mas vai além do conceito de representação, por 
mais amplo que seja, abarcando igualmente ideias de apresentação [...], 
instalação, derivação, modelagem, rastreamento, concepção, sensação, 
afeto, correspondência, figuração, desinstalação, desistência, forma ética, 
etc. (ALDROVANDI, 2019, p. xxv) 

 

Pensando através da participação, temos dois tipos de mimese: a de produção, 

que ocorre durante a composição e execução de uma determinada obra; e a de 

recepção, que acontece durante a escuta e a fruição musical15 (ALDROVANDI, 2019, 

p. xxii). Nos ateremos principalmente à investigação da mimese de produção, pois é 

através dela que poderemos abordar as correspondências entre sons e texto 

concebida por Almeida Prado.  

 
15 Esses momentos já foram apontados por outros autores como locais de construção do sentido em 
música, como Jankélévitch (2018 [1983], p. 76), Molino (1975) e Nattiez (1990, p. 50-57).  
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Pensando na mimese de produção, existem diversas maneiras de criar 

correspondências entre estruturas musicais e determinado conteúdo, “da mais 

pictórica à mais abstrata, da mais matemática àquela centrada na sensação” 

(ALDROVANDI, p. xxii).  

Os diferentes graus de abstração mimética apresentados por Aldrovandi 

podem ser pensados através de uma matriz semiótica de pensamento sígnico. Uma 

mimese mais concreta, pictórica, por exemplo, pode ser pensada na ordem do ícone 

(semelhança), enquanto uma mimese mais abstrata se aproxima do símbolo 

(convenção) (SANTAELLA, 2012, p. 95-110; 2005, p. 42-53; PEIRCE, 2010, p. 64-

76). 

Partindo de um exemplo dado por Aldrovandi (2019, p. xxiii), vejamos as 

diferentes referências a canto de pássaros, em Rameau (Le Rappel des oiseaux), 

Beethoven (Sinfonia n. 6 - Pastoral) e Messiaen (Catalogue d'oiseaux - I. Le Cochard 

des Alpes). Rameau mimetiza cantos de pássaros a partir de um motivo rítmico 

acéfalo, do uso de trillos e dos saltos de terça e quarta, utilizando recursos e 

manipulando parâmetros musicais para tentar imitar concretamente o canto dos 

pássaros (Fig. 1).  

 

Figura 1 - Mímese de cantos de pássaros. Rameau, Le Rappel des Oiseaux, c. 1-5. 

 

Fonte: Rameau (2005, p. 1) 

 

Beethoven, em sua sexta sinfonia, recorre ao canto dos pássaros como 

estratégia para compor o ambiente pastoral da obra. Assim como Rameau, ele utiliza 

uma figuração rápida para mimetizar o canto dos pássaros, reforçando a 

representação através do registro agudo e do timbre dos sopros. 
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Ao final do segundo movimento da sinfonia, temos a famosa seção do trio de 

pássaros, onde Beethoven mimetiza o canto do cuco, do rouxinol e da codorna. Ele 

representa cada pássaro de maneira diferente (Fig. 2). O rouxinol é mimetizado 

através de um movimento de segundas nas flautas, que, através de um acelerando 

escrito, passa de uma apresentação em colcheias até um trillo. Ao rouxinol se juntam 

a codorna, representada através de uma figura pontuada, e o cuco, caracterizado pela 

terça descendente em colcheias. 

 

Figura 2 - Mímese de cantos do cuco, do rouxinol e da codorna. Beethoven, Sinfonia n. 6, II, Szene 
am Bach (comp. 129-132). 

Fonte: Beethoven (1976). 

 

Messiaen já tem à sua disposição uma maior variedade de recursos musicais, 

utilizando-se de ritmos e articulações complexos, dinâmicas extremas, timbre e 

intervalos dissonantes, e faz uso desses recursos para mimetizar o mais fielmente 

possível a sua visão do canto de determinados pássaros (Fig. 3).  

 



35 
 

  
 

Figura 3 - Mimese de cantos da gralha alpina. Messiaen, Catalogue des oiseaux, livro 1: I. Le 
Chocard des Alpes (compasso 44). 

 

 

Fonte - Messiaen (1964). 

 

Vemos, nos exemplos de Rameau, Beethoven e Messiaen, a tentativa de 

mimetizar concretamente o canto de pássaros. Enquanto Rameau representa uma 

ideia genérica de pássaro, Beethoven e Messiaen constroem a representação de 

pássaros específicos. Dentro do contexto de cada peça, o canto de pássaro é 

estruturado e desempenha uma função formal diferente.  

Trouxemos esses três exemplos, de forma rápida e até superficial, apenas para 

mostrar como a intenção de representar determinado conteúdo não-musical (o canto 

dos pássaros, no caso específico) pode gerar estruturas musicais diferentes. A 

diferença no resultado da mimese se deve a diversos fatores, como o contexto sócio-

histórico do compositor, sua linguagem musical e a sua idealização do objeto não-

musical, estes sempre relacionados à singularidade do sujeito responsável pela 

instalação mimética. Estas instalações, porém, são todas fruto de processos 

miméticos pictóricos. 

Uma mimese mais abstrata ocorre quando certos conteúdos não-musicais são 

vinculados a estruturas musicais específicas de forma arbitrária. Isso pode acontecer 

organicamente dentro de uma comunidade, onde uma manifestação sonora adquire 

um sentido compartilhado - como a associação entre os diferentes toques de 

atabaque com orixás específicos - ou através de determinações individuais no 
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processo composicional - como em Cartas Celestes de Almeida Prado, onde cada 

constelação é associada e representada por acordes inventados pelo compositor. 

Ainda há outro tipo de mimese, que acontece quando o compositor tenta 

transpor para o material musical estruturas de elementos não-sonoros. Um exemplo 

clássico apontado por Aldrovandi é a correspondência entre as partes contrastantes 

da forma Sonata e o arranjo formal do discurso, no que a retórica chamava de 

dispositio ou elaboratio (ALDROVANDI, 2019, p. 112-115). Veremos outro exemplo 

em nossa análise de Ilha dos nove vulcões, no capítulo 3, onde Almeida Prado cria 

uma correspondência entre a estrutura formal da peça e as etapas de erupção de um 

vulcão, dando sentido ao título e epígrafes descritivos da peça. 

Esse tipo de mimese não acontece através de uma semelhança concreta com 

o objeto representado, como um ícone, nem através de uma atribuição arbitrária, 

como um símbolo. Ela acontece por uma transposição de um modelo qualquer à 

linguagem musical, remetendo a seu objeto de forma indicial (contiguidade) 

(SANTAELLA, 2012, p. 95-110; 2005, p. 42-53; PEIRCE, 2010, p. 64-76).  

A incorporação de modelos externos na música acontece sempre com diversas 

adaptações e desvios, respostas ao problema linguístico de não equivalência entre 

as linguagens, o que exige dos compositores diferentes soluções. Esses desvios e 

soluções não obscurecem em nada o discurso musical; ao contrário, contribuem para 

seu enriquecimento e complexidade. A instalação de correspondências miméticas 

desse tipo, contudo, é sujeita a um maior grau de subjetividade (participação do 

sujeito), já que, com maior ou menor desvio, estruturas musicais podem ser 

relacionadas aos mais diferentes conteúdos éticos, conceituais, imagéticos, 

simbólicos ou afetivos. 

A música, assim como qualquer texto, “não é um conjunto de signos fechados, 

dotado de um sentido que se trataria de encontrar, é um volume de marcas em 

deslocamento” (BARTHES, 2001[1985], p. xvi). Até agora vimos alguns tipos de 

mimese cuja correspondência a certo conteúdo não-musical é mais ou menos direta, 

fechada. Essas formas de mimese são as mais evidentes e rastreáveis. Durante a 

composição ou fruição de uma obra, contudo, elas compõem apenas uma fração da 

complexidade de associações formadas, que muitas vezes são instaladas 

inconscientemente. 
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Vemos que há processos miméticos de produção musical mais evidentes, 
como aquele pretendido pelo autor através de textos poéticos, narrativas 
representadas, indicações e descrições de caráter, geralmente de forma a 
corresponder ao comportamento do material ou da forma musical. Todavia, 
podemos pensar na mimese com processos de produção menos evidentes, 
operado por instalações e desinstalações de correspondências as mais 
diversas, sejam de caráter naturalista, conceitual, figural ou abstrato. 
(ALDROVANDI, 2019, p. 136) 

 
 

Neste momento é importante lembrar que os diferentes processos miméticos 

expostos até aqui foram pensados através do seu processo de produção, na relação 

atribuída pelo compositor entre música e conteúdo. Essa relação nem sempre 

encontrará correspondência durante a fruição musical, já que “um processo mimético 

de produção pode, em boa medida, independer de processos miméticos de recepção, 

e vice-versa” (ALDROVANDI, 2019, p. XXIII). Como disse Jankélévitch, 

 

 

Diretamente, e em si, a música nada significa senão por associação ou 
convenção. A música nada significa; portanto, tudo significa… podemos levar 
as notas a dizerem o que quisermos, conceder-lhes qualquer tipo de poder 
anagógico: elas não haverão de protestar! (JANKÉLÉVITCH, 2018 [1983], p. 
59) 

 

Vemos que para o ouvinte de certa obra musical, por exemplo, as relações 

instaladas entre som e conteúdo podem ser totalmente diversas daquelas que 

motivaram a mimese de produção. Isso tende a aumentar de acordo com o nível de 

abstração de tais relações e do grau de pertencimento do sujeito ouvinte ao contexto 

sócio-histórico no qual o compositor se insere. 

Voltemos agora para o conceito de sujeito. Esse é o conceito mais discutido 

por Aldrovandi em seu livro, tanto por sua complexidade filosófica como por sua 

importância na articulação do pensamento sobre a mimese. Deixaremos de lado 

grande parte dessa discussão, pois ela diz respeito principalmente a processos 

miméticos mais abstratos ou de recepção. Como pretendemos investigar 

principalmente as relações explicitadas pelo compositor, traremos apenas uma breve 

definição de sujeito e seu papel na produção da mimese. 
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Primeiramente, é importante lembrar que qualquer correspondência mimética 

entre som e conteúdo existe apenas através da participação de um sujeito. O som em 

si não carrega sentido imanente, sendo este sempre atribuído por alguém. Dessa 

forma, sempre que tratamos da mimese musical, temos um sujeito em mente, mesmo 

que este se trate de uma generalização abstrata. No caso da mimese de produção, 

por exemplo, o sujeito que opera as relações miméticas será sempre o próprio 

compositor. É muito importante ter essa distinção, pois as instalações miméticas 

dependem diretamente do contexto sociocultural do sujeito, refletindo suas 

experiências pessoais, referências artísticas e preferências estéticas. A investigação 

de tais relações, portanto, sempre terá uma dimensão especulativa, pois, mesmo que 

tenhamos contato com o compositor e possamos confrontá-lo com nossas 

observações, grande parte dos processos miméticos se dá de forma inconsciente ou 

até involuntária. Tendo consciência disso e sabendo da nossa própria participação 

como sujeito no processo da análise, podemos manter nossa posição como 

pesquisador sem abrir mão de investigar a dimensão mimética, tão importante em 

Ilhas e na obra de Almeida Prado de maneira geral. 

A partir do conceito de sujeito, ainda podemos pensar em outro processo 

mimético de grande importância para Almeida Prado: aquele que instala 

correspondências entre música e determinado “caráter”. Para Aldrovandi, caráter é 

uma “marca ética compartilhável”, constituída por dois componentes principais: as 

sensações, que são um “processamento de elementos sensoriais, podendo ser 

geradas através de um processamento sensível, tais como as sensações de calor, de 

frio, de secura, de golpe, de agitação, de movimento, de turbulência, de estabilidade, 

do liso, do áspero, etc.”; e o afeto, que “provém de um processamento um pouco mais 

abstraído e culturalmente construído, como o medo, o terror, a expectativa, a 

angústia, a previsibilidade, a piedade, a coragem, a temperança, a monotonia, etc.” 

(ALDROVANDI, 2019, p. 115-116, 130-132). Seguindo essa lógica, o caráter de uma 

peça é definido em parte pela capacidade imanente de sua configuração interna de 

provocar sensações, em parte pela capacidade do sujeito em processar estruturas 

musicais em determinados afetos, em uma relação de interdependência mimética 

entre sujeito, estrutura e conteúdo.  

Para ilustrar esse tipo de operação mimética, Aldrovandi traz como exemplo as 

Charakterstücke (ALDROVANDI, 2019, p. 115-120), bastante comuns durante o 



39 
 

  
 

período romântico. Nelas percebemos a intenção do compositor em imprimir na 

música, através da manipulação de texturas e dos materiais musicais, um 

determinado caráter, emancipando-a de associações a conteúdos programáticos 

(objetos, textos, imagens, etc.). Muitas das correspondências entre caráter e música, 

apesar de sempre vinculadas à participação de sujeitos, são compartilhadas dentro 

da tradição tonal da música ocidental16. Ou seja, algumas estruturas musicais estão 

associadas a “um conjunto de afetos e sensações culturalmente compartilhados” 

(ALDROVANDI, 2019, p. 117). 

Seria o caso dos prelúdios de Chopin, onde, através de elementos marcadores 

principalmente rítmicos e texturais, são criados os caracteres contrastantes das 

diferentes peças. Esses elementos marcadores “se associam a um conjunto de afetos 

e sensações culturalmente compartilhados, tipificados de maneira descritiva por 

essas palavras mais gerais: “‘lúgubre’, 'fúnebre', ‘expansivo’, ‘flutuante’, ‘movimento’, 

‘estaticidade’ etc.” (ALDROVANDI, 2018, P. 117). A articulação do discurso em tais 

obras estaria, portanto, diretamente vinculada à capacidade do intérprete ou ouvinte 

em correlacionar o conteúdo musical a “certos afetos, representações e sensações”. 

Isso não impede, contudo, a criação de novas leituras e formas de correspondência, 

“desfazendo essas atribuições afetivas e convocando outras formas de sentir e 

pensar a mesma música”. 

Esses elementos marcadores ainda podem se transformar no próprio material 

motívico de determinada composição, unificando o caráter da peça mesmo em suas 

seções contrastantes. Para exemplificar esse tipo de comportamento, Aldrovandi 

comenta o uso por Brahms da síncope e do contratempo como marcador “rítmico-

ético” em sua Rapsódia op. 79 no. 1, criando assim um “fio característico, de um 

caráter ou marca ético-afetiva que se sustenta ao longo das mudanças de uma peça 

inteira” (ALDROVANDI, 2018, p. 118). 

A cristalização de algumas dessas associações miméticas ao longo do período 

romântico será de grande importância na passagem para o modernismo. A fuga 

promovida pelos compositores modernos e contemporâneos do lugar comum 

 
16 Alguns trabalhos recentes vêm buscando evidenciar esse tipo de correspondência, como o de 
Monteiro (2015), que relaciona o nível de instrução musical à capacidade de identificar algumas 
emoções básicas explicitadas por Guarnieri em seus Ponteios. 
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mimético promoverá um processo de desistência ou desinstalação de 

correspondências, através do abandono ou ressignificação de associações já 

cristalizadas. A música resultante de tais processos de desinstalação estará sempre 

sujeita a novas instalações miméticas, em um processo paradigmático de reinvenção 

que caracteriza o modernismo musical. 

Na música de Almeida Prado podemos identificar diversos processos de 

mimese, como mostraremos na nossa análise de Ilhas. O mais notável e 

característico destes, contudo, decorre da proposição de novas instalações, 

frequentemente relacionando música a conteúdos extremamente poéticos e 

abstratos, como “explosão de ritmos incandescentes, estranha liturgia de violência” e 

“majestade imaculada” (ALMEIDA PRADO, 1973, p. 2), ou que não possuem uma 

correspondência sonora consolidada, como constelações, lugares, cores e entidades 

mitológicas. Essas novas instalações não são operadas em substituição àquelas já 

verificadas na tradição ocidental, mas adicionadas complementarmente, 

potencializando o campo de associações miméticas em um processo de releitura e 

apropriação tipicamente pós-moderno. Para Kristeva, pós-moderna é justamente 

“aquela literatura que se escreve com a intenção mais ou menos consciente de 

expandir o significável e assim o domínio humano”. (KRISTEVA apud HUYSSEN, 

1991, p. 70) 

Através dessa exposição, não tivemos como objetivo propor categorias 

taxonômicas da mimese musical, mas sim ilustrar a sua riqueza e variedade. 

Apresentamos também alguns conceitos chave para o estudo da significação musical 

através da mimese, com foco naquela dita de produção. Deixamos de lado, de forma 

consciente, uma grande parcela da discussão teórica, filosófica e estética que envolve 

o estudo da música como fenômeno, devido ao objetivo essencialmente analítico de 

nossa pesquisa. 

 

2.2 Teoria dos Conjuntos: Análise Intervalar 

Como comentamos anteriormente, Ilhas apresenta uma linguagem tipicamente 

pós-tonal, não trazendo nenhum tipo de funcionalidade triádica em suas peças. A 

distribuição das alturas é determinada principalmente através de seu potencial de 



41 
 

  
 

ressonância, que pode ser verificado, combinado a outros parâmetros, pelas relações 

intervalares presentes nos conjuntos. Para evidenciar essas relações, traremos a 

Teoria dos Conjuntos, como apresentada por Straus (2016). 

 Por ser voltada para um repertório abrangente, não encontramos 

aplicabilidade para alguns conceitos e operações básicas da Teoria dos Conjuntos 

em nossa análise de Ilhas. Contudo, outras se mostraram especialmente úteis para 

evidenciar as relações ou a ausência delas durante a segmentação das peças. 

Primeiramente, um conceito bastante importante em Straus é a equivalência 

de oitava (p. 1-3). Na Teoria dos Conjuntos, alturas separadas por uma ou mais 

oitavas são consideradas equivalentes por oitava. Essa equivalência é importante 

para efetuar uma série de operações, que ajudam a evidenciar relações entre 

estruturas melódicas ou harmônicas em diferentes texturas. Apesar de apontar a 

importância da equivalência da oitava como ferramenta, Straus enfatiza que alturas 

equivalentes não são idênticas. Na Ilha das flores, por exemplo, vemos como nos 

blocos sonoros referenciais a localização do conjunto dentro da tessitura do 

instrumento é mais importante do que a classe de alturas à qual ela pertence. Isso 

acontece devido ao destaque dado por Almeida Prado ao timbre e à ressonância na 

articulação do discurso musical, onde a tessitura desempenha um papel fundamental. 

Dessa forma, vemos que operações analíticas que envolvam a equivalência de oitava 

nessas peças não fornecem resultados relevantes. 

Por outro lado, o conteúdo intervalar dos diferentes gestos, motivos e texturas 

é de importância estrutural, como apontamos anteriormente. O maior ou menor grau 

de dissonância dos conjuntos encontrados ajuda a definir a sonoridade desses 

elementos, fator que é potencializado pelas frequentes indicações para manter o 

pedal de sustentação aberto. A autolimitação imposta na manipulação das alturas 

através dos blocos sonoros referenciais torna o conteúdo intervalar ainda mais 

determinante para a estruturação das peças. 

Apesar disso, em Ilha de Coral, a manipulação discreta das alturas volta a ter 

protagonismo, apresentando diversas transposições e outras operações seriais 

básicas, como demonstraremos em nossa análise no capítulo 3. 
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Por essa razão, para analisar o conteúdo intervalar presente em Ilhas, 

utilizaremos as seguintes ferramentas apresentadas por Straus: 

- Intervalos, calculados em semitons (STRAUS, 2016, p. 7, 8) 

- Distância entre alturas, ordenadas e não ordenadas (STRAUS, 2016, p. 9-12) 

- Classes de intervalos e vetor de classe-intervalar (STRAUS, 2016, p. 12-16) 

- Conjuntos de alturas, classes de conjuntos de alturas (STRAUS, 2016, p. 43-

70) 

- Transposição (STRAUS, 2016, p. 46-58) 

- Transposição e inversão difusa (STRAUS, 2016, p. 177-178) 

Poderemos, através desses recursos, observar e comentar mais facilmente 

sobre o material escalar de Ilhas, resultando em uma análise ao mesmo tempo mais 

inteligível e completa. 
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apítulo 3. Análise da obra Ilhas, para piano, de 

Almeida Prado 
 

 

Ilhas foi composta em 1973, em Cubatão, logo após o retorno de Almeida 

Prado de seus estudos em Paris. Ela é a “primeira obra para piano em que o 

compositor explicita sua intenção de descrever sonoramente ambientações 

geográficas específicas, vivenciadas imageticamente” (ASSIS, 2013), fazendo parte 

de sua produção de temática ecológica. 

Para a elaboração da obra, Almeida Prado determina, através de acordes 

apresentados no preâmbulo, os conjuntos referenciais que serão utilizadas em cada 

uma das peças. Esses conjuntos são utilizados sem passar por nenhuma alteração, 

em sua oitava original, sendo combinados para formar os diferentes gestos, motivos 

e texturas. Ao limitar o uso das alturas na composição das peças, a forma e a estrutura 

passam a ser definidas através da manipulação de outros parâmetros musicais, 

principalmente do ritmo, timbre e da própria ressonância do instrumento. Dessa 

forma, as alturas frequentemente passam a exercer um papel secundário de 

constituição dos diferentes gestos e texturas. 

A escolha desses blocos acontece pelo seu potencial de ressonância17 através 

da escuta e experimentação ao instrumento. Esses blocos estáticos são articulados 

de acordo com o conteúdo textual das epígrafes descritivas de cada uma das Ilhas, 

cujo contraste reflete diretamente nas diferenças motívicas e estruturais, modulando 

em cada peça a carga simbólica bastante rica que a temática de Ilhas representa para 

Almeida Prado. 

O potencial subjetivo e poético do componente textual abre espaço para 

soluções musicais inovadoras, evidenciadas pelo tratamento expandido do 

 
17  Informado pelo compositor a Adriana Lopes Moreira em comunicação informal. 
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instrumento. Sendo um ciclo de peças contrastantes, o mapeamento sonoro do 

conteúdo não-musical se torna ainda mais notável. É um recurso que 

 

atribui aos sons o poder de evocar uma realidade externa, de descrever o 
visível ou, mesmo, de contar uma história; contudo, um poder ilusório, pelo 
menos excessivamente limitado, que recorreu muitas vezes a um texto 
extramusical, escrito ou lido, que impõe ao público um “conteúdo”. [...], 
Entretanto, uma coisa é certa: esta concepção não sobrecarrega 
absolutamente nada a estrita qualidade musical da obra [...]. Pelo contrário, 
desempenha aqui um papel de primeira importância, libertando a forma dos 
seus esquemas preestabelecidos (BOUCOURECHLIEV, 2003, p. 123). 

 

O uso de ciclos de pequenas peças ou variações é frequente na produção de 

Almeida Prado, herança de seu período de estudos com Guarnieri, que defendia que 

a forma de tema e variações era a mais adequada para o aprendizado (CORVISIER; 

COSTA, 2015, p. 9). Após seu rompimento com Guarnieri, Almeida Prado mantém 

sua predileção pelos ciclos e pela pequena forma, não mais se restringindo ao tema 

e variações. Alguns exemplos disso são os Momentos (1965-1983), Poesilúdios 

(1983-1985), Episódios de Animais (1973-1996), Rios (1976) e Savanas (1983). 

Guigue e Pinheiro (2002, p. 62) discutem a importância dos cadernos de 

Momentos de Almeida Prado como pequena forma e de seu potencial como 

laboratório de “experimentação formal, estética e idiomática”. Também fazem 

referência à Momentform de Stockhausen (p. 74-75), apontando similaridades entre 

os princípios estabelecidos pelo compositor alemão e o pensamento formal de 

Almeida Prado.  

O comportamento das pequenas peças ainda pode ser pensado em relação 

aos Characterstücke apontados por Aldrovandi (ALDROVANDI, 2019, p. 115-120), já 

que sua forma tende a ser muito curta para apresentar grandes mudanças de caráter. 

Ao contrário da emancipação romântica das Characterstücke de seu conteúdo 

programático, Almeida Prado frequentemente utiliza a coerência formal para imprimir 

determinado caráter em cada peça, numa tentativa de associar um sentido, 

geralmente indicado através do título, epígrafe ou indicação expressiva, ao material 

musical. Dessa forma, exercita sua capacidade de representar musicalmente afetos 

e ambientações específicas em sua composição. A partir disso, organiza a estrutura 

do ciclo articulando as diferenças de caráter entre as peças, muitas vezes 
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transformando o ciclo em uma grande forma. Isso também se reflete da maneira 

oposta, como em algumas de suas Cartas Celestes, onde a grande forma é 

estruturada a partir de seções autônomas. 

Ilhas, por sua configuração como ciclo de peças contrastantes, cada uma delas 

apresentando uma delimitação diferente no uso do material escalar, assim como no 

ambiente expressivo, também demonstra excelente potencial como laboratório 

composicional. Investigaremos, nas análises a seguir, as diferentes estratégias 

adotadas pelo compositor para sobrepor as autolimitações impostas em cada uma 

das peças, buscando evidenciar suas soluções musicais, formais e expressivas. 

Por já haver um trabalho analítico publicado de Ilhas (ASSIS, 1997), adotamos 

o seguinte procedimento para a redação deste capítulo: primeiro, elaboramos nossa 

própria análise da obra, a partir da partitura, da experimentação ao piano e da audição 

das gravações de referência (ASSIS, 1999; MORGULIS, 2013). Realizada a análise, 

seguimos para a leitura do trabalho de Assis, estabelecendo paralelos e identificando 

os pontos de diferença. Através da comparação, percebemos semelhanças e 

contrastes entre as análises, sendo que as principais diferenças se deram na 

segmentação da estrutura. Neste capítulo, apresentaremos os resultados obtidos 

através de nossa análise, prezando pela coerência e legibilidade. Dessa forma, não 

comentaremos todos os pontos de semelhança e diferença entre as análises, nos 

limitando a trazer citações para contrapor e complementar nossa análise quando tal 

comentário se mostrar relevante para o discurso deste capítulo. 

Propomos neste trabalho uma nova análise de Ilhas, utilizando o referencial 

teórico desenvolvido.  Dessa forma, esta dissertação não se coloca como uma versão 

atualizada do trabalho de Assis, o qual recomendamos fortemente a leitura, mas sim 

como uma nova contribuição ao corpus analítico da obra pianística de Almeida Prado. 
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3.1 Ilha dos nove vulcões 

 

Densidade ígnea, sangue da terra, explosão de 
ritmos incandescentes, estranha liturgia de 
violência, um canto selvagem entre as lavas e o 
mar. (Almeida Prado, 1973) 

 

Ilha dos nove vulcões é a peça mais densa e rica do conjunto, criando uma 

ambientação que remete ao fogo dos vulcões. A acumulação gradativa das 

ressonâncias, a divisão em camadas e os motivos em ostinato marcam sua 

estrutura18. 

Para estabelecer a dimensão descritiva nessa peça, Almeida Prado utiliza 

diversas estratégias: através do ritmo (caracterizado por instabilidade, ausência de 

pulsação, figuras rápidas e acciaccaturas); através da forma (com a apresentação 

das coleções em acumulação do grave para o agudo, mimetizando o movimento de 

erupção, clímax e dissolução); e através das coleções referenciais (associadas à 

riqueza do material, que recorre à sobreposição de intervalos dissonantes e 

consonantes, com destaque para a amplitude da tessitura)19. 

Os blocos sonoros referenciais são apresentados na forma de conjuntos de 

quatro alturas e intervalos simples, como vemos na figura 4. 

 

 

 

 

 

 
18 A análise de Ilha dos nove vulcões, Ilha de Pedra e Ilha de Gelo foi publicada originalmente na revista 
Musica Theorica, v. 5 no. 1 (2020), sob o título “Ambientações sonoras contrastantes nas três primeiras 
Ilhas de Almeida Prado: Ilha dos nove vulcões, Ilha de pedra e Ilha de gelo”, acessível através do link: 
<https://revistamusicatheorica.tema.mus.br/index.php/musica-theorica/article/view/150>  
19 Apesar de apresentarem diferentes técnicas composicionais, notamos uma proximidade de conteúdo 
não-musical com a peça Île de Feu I, dos Quatre Études de Rythme (1950) de Messiaen. Nela, 
Messiaen faz uma homenagem à Papua Nova-Guiné e a “toda violência dos rituais mágicos desse 
país” (1994). 
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Figura 4 – Blocos sonoros referenciais da peça Ilha dos nove vulcões, de Almeida Prado, 
classificados em conjuntos e intervalos. 

 
Fonte: Partitura com intervenções gráficas elaborada pelo autor 
 
 

A peça se divide em duas seções principais (Tabela 1): a primeira, expositiva, 

apresenta progressivamente as coleções de A a H, distribuídas em duas camadas 

sobrepostas. A segunda é mais segmentada: 

 

Tabela 1 - Forma e caracterização das seções da peça Ilha dos nove vulcões, de Almeida Prado. 

SEÇÃO A 20 

1. Sistemas 1 - 8 Exposição (coleções de A a H) 
2. Sistema 9 Clímax da primeira seção/trillo (coleções F, G e H) 
 

PONTE - Recapitulação/Redução da seção A (coleções A a H) – Sistemas 9 - 10 

SEÇÃO B 

1. Sistema 11 Acorde (coleção A) + ostinato (coleções G, H e I) 
2. Sistema 12 Acorde (coleção A) + ostinato (coleções F e G) 
3. Sistema 12 Acorde (coleção A) + ostinato (coleções D, E e F) 
4. Sistema 13 Acorde (coleção A) + ostinato (coleções G, H e I) 
5. Sistema 14 Acorde (coleções D, E e F) + ostinato (coleções A e B) 
6. Sistema 15 Dissolução, blocos sonoros referenciais 
7. Sistema 16 Acorde (coleções A e F) + ostinato (coleção intrusa) 
8. Sistema 17 Acorde (coleção intrusa) + ostinato (coleção intrusa) 
9. Sistema 18 Dissolução, blocos sonoros referenciais 

Fonte - Elaborada pelo autor 

 

 
20 Devido aos supercompassos presentes em Ilha dos nove Vulcões, utilizaremos sistemas como 
referência para a nossa segmentação 
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A seção A se articula através da oposição entre os dois estratos (ou camadas) 

da textura em multiníveis, evidenciados timbrísticamente através de diferenciações 

na dinâmica e nos tipos de articulação21 (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Duas camadas da textura em multiníveis na Seção A. 

 
Fonte: Almeida Prado (1973, p. 3). 

 

A camada inferior da Seção A (Figura 6) tem um perfil textural construído 

através da iteração dos ataques na região gravíssima do piano com pedal aberto e 

dinâmica ppp. As alturas apresentadas na camada superior vão sendo integradas 

pouco a pouco à inferior, em um processo de acumulação das ressonâncias. Com a 

saturação da textura, percebe-se cada vez menos os ataques discretos e a atenção 

da escuta é deslocada para a oposição entre a ressonância gerada pelos intervalos 

da camada inferior e os ataques da camada superior. A recorrência sempre variada 

da sobreposição de acordes sobre o I-6 acaba ganhando um sentido motívico, de 

maneira que se reconhece o todo da seção nesses fragmentos e vice-versa. 

A camada superior apresenta gradualmente as alturas dos blocos sonoros 

referenciais, como podemos observar na figura 6. Essas alturas se destacam da 

camada inferior através da articulação, caracterizada pela figuração em acciaccatura, 

cabendo ao pianista intérprete marcar essa separação através da diferenciação dos 

ataques. 

 

 

 
21 Assis (1997, p. 33) percebe a separação em camadas como uma tentativa de mimetizar o “canto 
selvagem entre as lavas e o mar”. Ela vê a camada inferior como um “som soturno, velado, misterioso 
do fundo do mar”, sobre o qual ocorrem os “estouros periódicos das lavas de um vulcão”. 
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Figura 6 – Camada superior da textura em multiníveis na Seção A. 

 

 
Fonte - Partitura com intervenções gráficas elaborada pelo autor 

 

 

No decorrer da seção A, Almeida Prado insere diversas indicações de 

metrônomo, criando um acelerando escrito como apontado por Assis (1997, p. 35 e 

36) em sua análise. Apesar da precisão da notação metronômica inserida por Almeida 

Prado na peça, a acumulação da ressonância da camada inferior e a irregularidade 

das intervenções da camada superior deixam tais nuances métricas quase 

imperceptíveis ao ouvinte. Contudo, essas indicações são ferramentas importantes 

para o intérprete na construção da intensificação rítmica, textural e dinâmica. 

Esse padrão se mantém em um processo de acumulação que caminha em 

direção ao clímax da seção. Ele é alcançado através de duas ondas ascendentes que 

cobrem quase toda a extensão do teclado, culminando em trillos nas coleções F, G e 

H. Esses trillos são sobrepostos à ressonância acumulada, em dinâmica p, e soam 

como uma tentativa de manipular os harmônicos sustentados (Figura 7), antecipando 

o que ele chamará de “zona de ressonância implícita” (Almeida Prado 1985, p. 569-

570). Esse é um procedimento importante na peça, pois busca superar uma limitação 

do instrumento, que é a incapacidade de manusear a sustentação das alturas após o 

ataque. 
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Figura 7 – Sobreposição de trillos à ressonância acumulada na Seção A. Ilha dos nove vulcões, de 
Almeida Prado (sistema 9). 

 

Fonte - Almeida Prado (1973, p. 4). 

 

A seção A mimetiza o processo de ativação do vulcão através do acelerando, 

da intensificação na densidade, ressonância e dinâmica, e da acumulação das 

diferentes coleções em um movimento ascendente. Esse movimento resulta na 

primeira erupção, o clímax, que é seguido pela recapitulação condensada de A, 

marcando a passagem para a próxima seção.  

A seção B dá continuidade às erupções, agora representadas através de um 

novo motivo (Fig. 8).  

 

 

Figura 8 – Motivo da Seção B. Ilha dos nove vulcões, de Almeida Prado (sistema 11). 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 4) 

 

Esse motivo faz um uso bastante original da ressonância, que mantém sua 

energia através dos ataques em fff da coleção A, no extremo grave do piano. Sobre 

essa ressonância são sobrepostas as coleções mais agudas, que, através de um 

ostinato de figuração rapidíssima, se misturam com os componentes da ressonância 

do acorde grave. Além do tratamento da ressonância, outro efeito interessante é a 

sensação de espacialidade, criada através da alternância de dinâmicas entre as duas 
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mãos (Figura 9). A sobreposição intercalada entre as coleções emula uma 

circularidade, como se a fonte sonora estivesse fisicamente em movimento. 

 

Figura 9 – Alternância de dinâmicas do ostinato. 

 

Fonte - Almeida Prado (1973, p. 5). 

 

Na quinta aparição do motivo ele é modificado, trazendo no acorde atacado 

coleções na região média (D, E e F) e invertendo as graves (A e B) para o ostinato. 

Isso provoca uma mudança drástica na textura, pois o acorde atacado passa para 

uma zona de pouca ressonância do instrumento, e o ostinato, na região gravíssima, 

passa a apresentar dinâmica pp. Contudo, a coerência motívica, que é mantida 

através da articulação e configuração rítmica, atenua o choque dessa mudança. 

Essa simples inversão da posição das coleções no motivo é uma ferramenta 

formal importante, pois alivia a textura e encaminha a peça para sua dissolução. 

Almeida Prado aproveita a coesão do motivo para introduzir o que ele chama 

de “elementos invasores”22, que aparecem nas duas últimas apresentações do 

motivo. Esses elementos invasores não fazem parte de nenhuma coleção referencial, 

e apresentam pouca ou nenhuma similaridade com elas. Essa quebra na rigidez da 

técnica composicional pode ser vista como mais uma estratégia de dissolução do 

material. 

O material intruso é intercalado pelas duas apresentações literais das coleções 

referenciais, que interrompem o fluxo rítmico e dinâmico da peça e marcam a morte 

do vulcão (Figura 10). 

 
22 Informado pelo compositor a Adriana Lopes Moreira em comunicação informal. 
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Figura 10 - Elementos invasores e blocos sonoros referenciais. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 5). 

 

Vemos, em Ilha dos Nove Vulcões, como Almeida Prado, dentro de um 

universo limitado de alturas, utiliza diferentes estratégias para caracterizar a 

ambientação da peça e criar uma estrutura narrativa. A seção A representa a ativação 

do vulcão, através da acumulação gradual das ressonâncias em um movimento 

ascendente. Essa acumulação resulta nas erupções, que são representadas, na 

seção B, pelo motivo destacado em nossa análise. O motivo sofre, então, diversas 

variações, perdendo força e ressonância, encaminhando o vulcão para o estado 

dormente. A aparição das coleções referenciais atacadas em piano ao final da peça 

soa como um último respiro, como a nuvem de cinzas remanescente das erupções. 

A ausência de estruturas melódicas ou harmônicas desloca a importância estrutural 

da peça para o tratamento timbrístico e gestual das coleções. 
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Figura 11 – Sonograma de Ilha dos nove vulcões 

 

Fonte – Gráfico gerado pelo autor no programa Sonic Visualizer, acrescido de anotações 

 

 

3.2 Ilha de Pedra 

 

Aridez, silêncio, estranhos animais percorrem as 
ásperas escarpas. Abismos, nenhuma vegetação 
que traduza beleza, alguns arbustos de magra 
consistência, e um calor implacável. (Almeida 
Prado, 1973) 
 

 

A Ilha de Pedra traz uma proposta de ambientação bem diferente da primeira 

peça, e isso se reflete já nos blocos sonoros referenciais. Enquanto Ilha dos nove 

vulcões apresentava nove diferentes coleções, Ilha de pedra traz apenas uma, na 

forma de um conjunto de seis notas (Figura 12). Apesar de aparecer na introdução 

como apenas um acorde, durante a peça ele é articulado em dois subconjuntos 

divididos entre as mãos, seguindo a divisão da pauta. Ambos os subconjuntos 

apresentam um I-2 entre seus componentes agudos, que são separados do 

componente grave por um salto de I-7 na mão esquerda e I-11 na direita. 
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Figura 12 – Conjuntos presentes no Bloco sonoro referencial de Ilha de pedra. 

 
Fonte - Partitura com intervenções gráficas elaborada pelo autor. 

 

Ilha de Pedra não busca construir a representação descritiva através de uma 

estrutura narrativa, mas pelo caráter e ambientação da peça23. Isso se reflete na 

estrutura simples e textura mais enxuta, nas longas pausas, ressonâncias 

sustentadas e intervalos dissonantes. 

A estrutura formal é bem clara, sendo dividida em duas grandes seções que 

são caracterizadas pelos motivos utilizados. A primeira seção traz uma textura 

polifônica em contraponto imitativo entre as mãos, que é intercalada por momentos 

de sustentação da ressonância (Figura 13). 

 

Figura 13 – Contraponto imitativo na primeira seção de Ilha de Pedra. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 6). 

 

 
23 Assis (1997, p. 42) vê na dissolução da forma e no “grande decrescendo sonoro” uma representação 
do “calor implacável da ilha” como se este “fosse o responsável pela diluição do material”.  
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O movimento ocorre através dos I-2 presentes nas coleções, em uma figuração 

de quiálteras e semicolcheias que resultam em polirritmia, enquanto os saltos de I-7 

e I-11 funcionam como uma espécie de pedal. Esse motivo é repetido ao longo da 

seção com pequenas variações rítmicas, sempre mantendo a dinâmica em ff. A 

invariância da dinâmica, a constante quebra do movimento e a ausência do acento 

métrico no tempo forte dão a essa seção uma falta de direcionalidade. A polirritmia, o 

movimento em segundas e a estagnação ajudam a criar a aridez e aspereza da 

sonoridade, compondo assim a ambientação descritiva nessa primeira seção. 

A passagem para a próxima seção se dá através de um arpejo em 

acciaccatura, apresentando as seis notas da coleção referencial. Após a segunda 

aparição do arpejo, Almeida Prado introduz duas novas alturas que são estranhas à 

coleção24, Ré e Mib, sendo o Ré a nota mais grave da peça. Elas são atacadas na 

região gravíssima do piano, em repetição numa figuração rapidíssima e em polirritmia, 

como mostra a figura 14. 

 

Figura 14 – Elementos invasores em Ilha de Pedra 

 
. 

Fonte - Almeida Prado (1973, p. 7). 

 

 
24 No canal “Descompasso”, na plataforma de vídeos YouTube, está disponível através do link 
<https://youtu.be/gnZXlqIK7Pc> uma gravação de Ilhas, onde a partitura é exibida ao som da 
interpretação da pianista Ana Cláudia Assis (1999). Essa partitura, original da editora Tonos, traz 
anotações do próprio compositor, sendo que as notas aqui classificadas como elementos invasores 
são inseridas como parte do bloco sonoro referencial de Ilha de Pedra. Em sua análise, Assis (1997, 
p. 42) considera ambos os conjuntos como blocos sonoros referenciais de Ilha de Pedra. Tal 
intervenção, contudo, é posterior à composição da obra. Na impossibilidade de obter mais informações 
sobre as intervenções, optamos por considerar em nossa análise o bloco sonoro referencial 
apresentado na edição original publicada pela editora Tonos. 



56 
 

  
 

A aparição dessas notas é destacada tanto pela mudança rítmica significativa, 

que passa de um movimento irregular e imitativo para um ostinato polirrítmico, como 

por ser um material novo e mais grave que o anterior. Almeida Prado utiliza a iteração 

das notas para fazer um decrescendo gradual em direção a suspensão em pausa, 

que mantém a ressonância através do pedal aberto. Essa sequência é transformada 

em motivo, que sofre diversas reduções até sua dissolução total no fim da peça. 

O novo motivo tem uma textura linear, em um movimento descendente que vai 

dos componentes agudos da coleção referencial até os elementos invasores (Figura 

15). 

Figura 15 – Motivo da segunda seção de Ilha de Pedra. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 7). 

 

A cada reapresentação o motivo perde força, reduzindo gradativamente a 

dinâmica e o número de notas, até sobrarem apenas os elementos invasores (Figura 

16). Essa estratégia assemelha-se à ideia de liquidação em Beethoven, onde os 

elementos característicos da peça são gradualmente eliminados, “até que 

permaneçam apenas aqueles não-característicos que, por sua vez, não exigem 

continuação” (SCHOENBERG, 1991, p. 59). 

Figura 16 – Finalização pelos elementos invasores em Ilha de Pedra. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 7). 
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Vemos então como Ilha de Pedra apresenta estratégias formais muito 

diferentes da Ilha dos nove Vulcões, diferenças estas que refletem a distinção entre 

os títulos e epígrafes. Enquanto a primeira Ilha trouxe uma riqueza de sonoridades e 

materiais em uma figuração instável e rápida, Ilha de Pedra revela a economia 

motívica em uma textura simples e entrecortada por pausas. Essa economia de 

materiais resulta em uma estrutura formal também simples, que dificulta uma 

especulação mimética sobre a existência de determinada estrutura narrativa. Dessa 

forma, a dimensão descritiva fica a cargo principalmente da sonoridade e 

ambientação da peça. 

 

3.3 Ilha de gelo 

 

Iceberg, flutuando qual navio branco cristal, 
majestade imaculada, impessoal, imenso, solitário. 
(Almeida Prado, 1973) 

 

 

Ilha de Gelo se aproxima bastante de Ilha de Pedra, tanto através do conteúdo 

textual como musical. Apresenta o total cromático dividido entre três blocos sonoros 

referenciais, que são utilizados na música em três camadas da textura multinível 

(Figura 17). 

 

Figura 17 – Blocos sonoros referenciais Ilha de Gelo, de Almeida Prado. 

 
Fonte - Partitura elaborada pelo autor. 

 

O conteúdo intervalar dessas coleções é bastante dissonante, sendo que os 

blocos A e B correspondem ao conjunto 4-1. Enquanto A aparece na forma de um 
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cluster, B e C apresentam os intervalos I-11, I-13 e I-15. O conteúdo intervalar das 

coleções, combinado à dinâmica p que se mantém ao longo de toda a peça, gera uma 

ressonância pobre, devido à ausência de reforço das parciais. Isso dá destaque aos 

ataques das alturas de B e C, que devido aos intervalos amplos e dissonantes 

adquirem uma sonoridade brilhante, principalmente nos componentes agudos das 

coleções. 

A peça se organiza através de um pedal em mínimas que apresenta o conjunto 

A. Esse pedal se mantém sem interrupções até o final e é sobreposto pelos ataques 

das alturas das coleções B e C. Enquanto a coleção A é atacada sempre em sua 

configuração original, B e C são divididos entre seus componentes graves e agudos, 

que se alternam formando novos acordes. Apesar de variar a composição dos 

acordes, é a única peça do conjunto que não apresenta os “elementos invasores”. 

Notamos que Ilha de Gelo mantém uma relação de intertextualidade com um 

dos prelúdios de Debussy, Des pas sur la neige. Além da relação não-musical entre 

neve e gelo, Des pas sur la neige apresenta uma semelhança estrutural, manifesta 

através da divisão em camadas, da utilização de ostinato em segundas na região 

central e da sobreposição de intervenções nas vozes grave e aguda. 

Almeida Prado organiza os ataques através de uma figuração de quiálteras e 

pausas, imprimindo um caráter pós-tonal e acentuando a separação entre as notas 

pedal e as outras camadas.  

Essa é a peça mais curta das Ilhas, compreendendo apenas quatro sistemas. 

Estruturalmente, ela consiste em uma seção única, que aumenta gradualmente em 

complexidade e frequência a interação os conjuntos B e C com o ostinato, em direção 

ao último sistema. Essa intensificação, contudo, acontece de forma sutil e não resulta 

em um clímax, não perturbando o caráter estático da peça. A ausência de contraste 

de dinâmica, textura, andamento ou formas de ataque traz a “sensação de que os 

elementos musicais ‘não vão, simplesmente estão’, como um ‘iceberg’ flutuando em 

torno de si” (ASSIS, 1997, p. 49). 

A partir do terceiro sistema, os ataques dos componentes graves e agudos 

passam a ser dessincronizados, reforçando a sensação da polirritmia e a tensão 

criada com as notas pedal. Após a breve intensificação, a peça cadencia em um 
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movimento de fechamento, reduzindo a frequência das intervenções até cessar 

completamente. O pedal é atacado mais três vezes, dissipando o movimento da 

mesma forma que ele começou (Figura 18). 

 

Figura 18 – Finalização por ressonâncias das notas pedais. Ilha de Gelo, de Almeida Prado (sistema 
4). 

 

 

Fonte - Almeida Prado (1973, p. 8). 

 

Assim como Ilha de Pedra, Ilha de gelo é marcada pela ausência de movimento 

e pobreza motívica. Monotemática, mantém o perfil de sobreposição do ostinato sem 

alterações. A estagnação do motivo e o uso do pedal, que sai do silêncio e volta ao 

silêncio, dá uma sensação de circularidade, como se a peça fosse apenas um recorte 

de um movimento que se dá infinitamente. 

Os intervalos dissonantes mimetizam o estalar do gelo (ASSIS, 1997, p. 50) e 

contribuem para a baixa ressonância da peça. A ressonância e a dinâmica contida 

destacam a terceira Ilha das anteriores, sendo a estratégia escolhida por Almeida 

Prado para representar o frio e a solidão sugeridos textualmente. 
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3.4 Ilha Verde-Azul 

 
Perdida num mar de intenso azul, coqueiros, 
árvores de espessa folhagem, pássaros, 
borboletas, e o canto suave do vento. (Almeida 
Prado, 1973) 

 

 Ilha Verde-Azul também traz em seu bloco sonoro referencial o total cromático, 

que é dividido em dois conjuntos principais, distribuídos entre região grave e a região 

aguda do instrumento como mostra a figura 19.  

 

Figura 19 - Blocos Sonoros referenciais das diversas Ilhas presentes em Arquipélago. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 15). 

 

 Apesar da influência de Messiaen ser notável ao longo de todo o ciclo, em Ilha 

Verde-Azul ela se faz mais presente. Como observado por Assis (1997, p. 51), o 

material do bloco sonoro traz uma analogia ao “acorde de ressonância” de Messiaen, 

onde os componentes dos acordes de ressonância de fundamental Dó e Sol são 

transpostos e distribuídos entre os dois blocos apresentados. 

 

 

Figura 20 – Acordes de ressonância com fundamental Dó e Sol. 

 
Fonte: Assis (1997, p. 51). 

 

Além do material dos blocos sonoros, a predominância na peça de ritmos não-

retrogradáveis (Fig. 21), o uso de “contornos melódicos típicos de canto de pássaros 
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registrados em Technique de mon Langage Musical de Messiaen” (ASSIS, 1997, p. 

54) e o motivo da seção D, que compartilha semelhanças com o segundo refrão de 

Neumes Rythmiques (1950)25, reforçam a conexão de Ilha Verde-Azul com Messiaen. 

O primeiro dos blocos sonoros referenciais é composto por 9 alturas diferentes, 

correspondendo ao conjunto 9-9 da classificação Forte. Apesar de ser representado 

como um grande acorde, podemos subdividi-lo em três subconjuntos, identificados 

pela tessitura e pela divisão entre as mãos (Tabela 2). Nas três alturas mais graves, 

Almeida Prado utiliza uma indicação de quebra do acorde, através do uso de uma 

acciaccatura ligada à nota real. Essa notação, comum na linguagem pianística, é uma 

forma de possibilitar a execução de acordes extensos cuja tessitura não caberia na 

distribuição entre as duas mãos. A presença de tal notação na introdução, que serve 

apenas como apresentação dos materiais utilizados na composição peça, deixa ainda 

mais claro a relevância que a experimentação ao piano teve para a escolha dos blocos 

sonoros referenciais. O próprio uso da introdução como apresentação dos materiais 

composicionais ao intérprete já atesta para a importância que a sonoridade dos blocos 

desempenha na estrutura da peça, mostrando que Almeida Prado os considera 

importantes também para sua execução. 

Enquanto os dois subconjuntos mais graves do primeiro bloco consistem da 

sobreposição dos intervalos I-1, I-2 e I-3, o subconjunto correspondente à mão direita 

é formado por pelos intervalos I-7 e I-6, enquanto que o segundo bloco é formado por 

uma sobreposição de dois I-5. A distribuição entre intervalos mais fechados na mão 

esquerda e mais abertos na direita vai definir não só a sonoridade da peça, mas 

também o papel formal dos subconjuntos. Dessa forma, percebemos que os gestos 

de Ilha Verde-azul são agrupados seguindo a lógica da distribuição das alturas entre 

as mãos, e não apenas a separação do material entre os dois blocos, seguindo a 

função divisão demonstrada pela seguinte tabela. 

 

 

 

 

 

 

 
25 Como observado pela Dra. Aline Alves 
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Tabela 2 – Subconjuntos do Bloco Sonoro Referencial de Ilha Verde-Azul 

Subconjunto Função Formal 

 

Subconjunto a – 3-2 

(Primeiro Bloco Sonoro Referencial) 

 

 

Pedal/Ressonância 

 

Subconjunto b – 3-7 

(Primeiro Bloco Sonoro Referencial) 

 

Motivo seção A 

 

Contraponto seção B 

 

Subconjunto c – 3-5 

(Primeiro Bloco Sonoro Referencial) 

 

Motivo seção A 

 

Estrutura melódica seção B 
 

 

Subconjunto d – 3-9 

(Segundo Bloco Sonoro Referencial) 

 

 

 

Estrutura melódica seção B 
 

Fonte: Tabela e figuras elaboradas pelo próprio autor 

 

O subconjunto a, que corresponde ao conjunto 3-2 da tabela forte, é o único 

dos elementos que é utilizado na peça exclusivamente como apresentado no prefácio, 
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atacado sempre como acorde de três notas e exercendo uma função de pedal. Os 

demais subconjuntos vão exercer diversas funções, de acordo com a estrutura formal 

da peça.  

As diferentes seções de Ilha Verde-azul são caracterizadas tanto por seu 

material escalar como por sua unidade motívica. Com isso, podemos subdividir a peça 

da seguinte maneira: 

 

Tabela 3 - Estrutura formal de Ilha Verde-azul 

Seção Material Estrutura motívica 

A Subconjuntos 
b e c 

Motivo monofônico; ritmo sincopado de colcheias + semicolcheias; 
piano; 

B Subconjuntos 
a, b, c e d 

Motivo polifônico; ritmo complexo; acciaccaturas; pianissimo; 

C  Subconjuntos 
b, c e d 

transpostos 

Contraste - fortíssimo, material novo; semicolcheias com 
acciaccaturas; transposição de oitavas; 

D Subconjunto a 
Elementos 
Invasores 

Ritmo sincopado de colcheias + semicolcheias; glissando; clímax; 
abertura da tessitura 

B’ Subconjuntos 
a, b, c e d 

“Calmo, Sereno”; Motivo polifônico; ritmo complexo; acciaccaturas; 
pianissimo; Notas repetidas; 

A’ Subconjuntos 
b, c e d 

Contorno melódico de A; Movimento ininterrupto em fusas; 
acciaccatura; “Repetir várias vezes cresc. e accel.” 

D’ Subconjunto a 
Elementos 
Invasores 

Repetição quase literal de C, subtraídos os primeiros 5 compassos e 
alterado o padrão rítmico do subconjunto a; 

CODA Subconjuntos 
a, b, c e d 

Dissolução do material; trêmolo em pp com alturas do conjunto d 
sobre a ressonância dos demais conjuntos; 

Fonte - Tabela elaborada pelo próprio autor. 
 

 

A unidade motívica que caracteriza as diferentes seções e suas repetições 

modificadas é baseada principalmente em aspectos rítmicos, texturais e de dinâmica. 

Na primeira seção da peça, por exemplo, temos uma única voz que traz as 

alturas dos subconjuntos a e b em um ritmo sincopado de colcheias e semicolcheias. 

As semicolcheias no começo e fim de cada compasso, combinadas com a dinâmica 

em crescendo, criam a sensação de instabilidade e movimento adiante. Essa 

sensação é intensificada no segundo sistema, quando o motivo é transformado em 
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um movimento de semicolcheias que repousa apenas na chegada da seção B (Figura 

21). 

 

Figura 21 – Seção A de Ilha Verde-Azul 

 

Fonte - Almeida Prado (1973, p. 9). 

 

 

Na recapitulação modificada de A, Almeida Prado mantém seu material, textura 

e contorno melódico, transformando o ritmo em uma sequência ininterrupta de 

quiálteras em fusa e acrescentando uma das alturas do segundo bloco referencial na 

forma de acciaccatura. Altera sua dinâmica inicial para um ppp, mas mantêm o perfil 

dinâmico em crescendo, que dessa vez, após a indicação “repetir várias vezes cresc. 

e accel.”, resolve no ataque do subconjunto a, marcando o início da seção C’ (Figura 

22). 
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Figura 22 - Seção A’. 

 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 11). 

 

A seção B, por outro lado, é caracterizada principalmente pelo uso de 

acciaccaturas, pelo ritmo instável e pela textura polifônica, diferindo de sua 

recapitulação através das modificações no contorno melódico e no perfil dinâmico. 

Em sua primeira aparição, seu início é marcado pelo clímax em ff, alcançado 

pela acumulação da seção A. O contorno dinâmico encaminha-se para um f, que é 

seguido de um pp súbito. Em B’, a dinâmica permanece estática em toda a seção, 

mantendo-se sempre em pp até a pausa que a separa da seção seguinte, A’. 
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Figura 23 - Subconjuntos a, b, c e d na seção B de Ilha Verde-Azul. 

 

 
Fonte - Intervenções gráficas do autor sobre partitura de Almeida Prado (1973, p. 9). 

 

 

A seção B’, apesar de também ser polifônica, apresenta suas vozes mais 

espaçadas, em uma polifonia menos densa (Figura 24). Isso, combinado à 

estagnação da dinâmica em pianíssimo, ajuda a construir o ambiente “Calmo, Sereno” 

indicado por Almeida Prado, única indicação de caráter em Ilha Verde-Azul. 
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Figura 24 – Seção B’ de Ilha Verde-Azul. 

 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 10). 

 

 

A seção D é a seção mais próxima de sua reexposição, sendo praticamente 

uma repetição literal. A única diferença entre as aparições está no ritmo apresentado 

pelas alturas do subconjunto a, onde a sequência de colcheias e semicolcheias do 

ritmo sincopado é ligeiramente variada. Ambas as seções D e D’ são as únicas da 

peça a trazerem os elementos invasores. Isso é bastante significativo, pois essa 

seção marca uma grande ruptura, não só pelo material apresentado quanto pela 

textura, que traz a introdução de um grande glissando e uma expansão da tessitura 

em direção aos extremos do instrumento. 
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Figura 25 – Seção D de Ilha Verde-Azul. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 10). 

 

Apenas duas seções em Ilha Verde-azul não possuem nenhum tipo de 

repetição na estrutura, a seção C e a coda. A seção C traz a primeira quebra com o 

bloco sonoro referencial, apresentando os subconjuntos b, c e d transpostos uma e 

duas oitavas acima. Essa seção soa como uma grande ruptura em relação à seção 

anterior, terminada em pianíssimo, através de um motivo em semicolcheias com 

acciaccatura em fortíssimo no extremo agudo do instrumento, que é atacado após 

uma curta pausa. Esse motivo é repetido sete vezes nas mesmas alturas caracteriza 

um recurso frequentemente utilizado para mimetizar o canto de pássaros. 

Já a Coda, como acontece em outras das Ilhas, consiste em uma reafirmação 

do material dos blocos sonoros referenciais. As alturas do primeiro bloco são 

atacadas em figuras mais longas, em um forte sonoro, abrindo a ressonância do 

instrumento. Sobre essa ressonância, o segundo bloco referencial é distribuído entre 

as mãos em um tremolo em pianíssimo, que perde energia através não só de um 

rallentando real, representado através da redução rítmica da polirritmia do tremolo da 

mão esquerda, mas também por uma indicação de rallentando. 

Em Ilha Verde-Azul percebemos um maior descolamento entre a epígrafe 

descritiva e o material sonoro. Além da mimese do canto dos pássaros, realizadas 

através do contorno melódico da seção B e da figuração rítmica com acciaccaturas, 

os outros processos miméticos são de ordem mais subjetiva. Assis, por exemplo, 

encontra no movimento das fusas da seção A’ uma “dança das borboletas” (1997, p. 

58), mimetizado pelo movimento ondulante da figuração em fusas distribuído entre as 

mãos. Uma outra associação possível seria entre o “canto suave do vento” e a 

ressonância provocada pelos ataques do subconjunto a, fazendo um contraponto ao 

canto dos pássaros nas seções B e B’ e à dança das borboletas nas seções A e A’.  
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A variedade motívica, a complexidade do envelope dinâmico e estrutural da 

peça e a riqueza dos materiais do bloco sonoro referencial também pode ser visto 

como um reflexo da riqueza natural sugerido pela epígrafe de Ilha Verde-Azul. 

Tais associações, contudo, exigem maior nível de subjetividade, abrindo 

espaço para diversas novas leituras. Dessa forma, a epígrafe descritiva acaba 

exercendo um papel de abertura, forçando o intérprete a tomar um papel mais ativo 

na criação poética e expressiva da performance. 

 

3.5 Ilha de Coral 

 

Colar vermelho, emoção vermelha, peixes de luzes 
entre os ramos submersos. Mágica plenitude. 
(Almeida Prado, 1973) 
 
 
 

Em Ilha de Coral, as alturas do bloco sonoro referencial são distribuídas 

em um único acorde, como mostra a Figura 26. Essas alturas, ao contrário do que 

acontece nas demais Ilhas, não são utilizadas nos elementos iniciais da primeira 

seção, onde aparecem apenas como pontuação. A seção B da peça, por outro lado, 

utilizará unicamente alturas do bloco referencial. 

 

 

Figura 26 – Bloco sonoro referencial de Ilha de Coral. 

 

Fonte - Almeida Prado (1973, p. 15). 
 

 

A peça é organizada em um ABA’, onde as seções A e B são contrastantes 

(Tabela 4). Enquanto as alturas presentes em B são exclusivamente aquelas 
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apresentadas no bloco sonoro referencial, as alturas da seção A são construídas 

através de um pensamento motívico que pode ser evidenciado através da 

segmentação por conjuntos, como mostraremos a seguir. 

 

Tabela 4 – Estrutura formal de Ilha de Coral 

a b a c d a’ a’’ a’’’  
CODA 

A B A’ 
Fonte - Tabela elaborada pelo autor. 

 

As seções A e B ainda podem ser divididas em subseções, como mostra a 

Tabela 4. A subseção a define a atmosfera que caracteriza as seções A e A’, 

consistindo em um movimento ininterrupto de semicolcheias em pianíssimo na região 

médio grave do piano, onde à camada cromática inferior é sobreposto um pequeno 

gesto (Figura 27). A ausência de contraste, a baixa amplitude dos intervalos e o 

movimento lento das semicolcheias criam um ambiente estático, como se estivesse 

mimetizando o movimento das águas em um recife de corais26. 

 Os gestos presentes na seção A são delimitados pelas ligaduras e barras de 

compasso, sempre de tamanhos variados. Eles são formados através de um motivo 

de grau conjunto mais salto, que é variado e combinado, criando um padrão de 

repetição que sugere uma segmentação dos gestos da mão direita em conjuntos de 

três notas (Figura 27).  

Essa segmentação revela a reincidência de três conjuntos diferentes: 3-1, 3-4, 

3-5, e apenas uma aparição dos conjuntos 3-3 e 3-8. A predominância dos conjuntos 

3-4 e 3-5 (ambos apresentando os intervalos I-1 e I-6), sobrepostos à linha cromática 

da mão esquerda, criam uma sensação de intranquilidade e movimento, frustrando 

qualquer expectativa de repouso, apesar do andamento lento e quase estático das 

semicolcheias. A variação no número de semicolcheias presentes e a quebra do 

motivo através dos saltos ascendentes no final de cada compasso dão uma sensação 

de assimetria, contribuindo para a sensação “ondulante” do movimento repetitivo. 

 

 
26 Assis associa em sua análise a epígrafe descritiva à articulação entre os elementos invasores, que 
descreve como “escuro, submerso, ondulante”, e o bloco sonoro referencial, “ígneo, ‘colar vermelho 
de peixes e luzes’, intenso” (1997, p. 63). 
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Figura 27 – Subseção a de Ilha de Coral. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 12), acrescida de elementos gráficos do autor. 

 

Além de elaborar os gestos a partir do uso desses conjuntos, Almeida Prado 

os manipula para formar as seções. Por exemplo, na passagem da subseção b para 

a subseção a, temos uma transposição quase literal da mão direita do primeiro 

compasso intercalada entre o movimento cromático (Figura 28). Quase literal por 

apresentar acréscimo de apenas uma altura, marcada em vermelho na figura, 

transformando o que seria a transposição do Intervalo Ordenado +9 no conjunto 3-2, 

neutralizando a sensação de quebra que seria provocada pelo intervalo. 

 

 

Figura 28  – Compassos finais da subseção b de Ilha de Coral 
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Fonte - Almeida Prado (1973, p. 12), acrescida de elementos gráficos do autor. 

 

Na reexposição da seção A’, os gestos da subseção a são recortados, 

combinados e transpostos a diferentes oitavas (T12), dando origem às subseções a’, 

a’’ e a’’’ (Figura 29). 

 

Figura 29 – Recortes e transposições presentes na seção A’ de Ilha de Coral. 

 

 

Fonte - Almeida Prado (1973, p. 14), acrescida de elementos gráficos do autor. 

 

Na seção A, as alturas do bloco sonoro referencial ajudam a criar o contraste 

também entre as subseções a, b e c. Enquanto em a essas alturas não aparecem em 

nenhum momento, a passagem para a seção b é marcada pelo ataque do bloco 

sonoro referencial em sua forma original, em dinâmica fff e com o pedal de 
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sustentação aberto. Esse gesto provoca uma ruptura com a textura de a, como a 

queda de um objeto que perturba o calmo movimento das águas. Após essa 

intervenção, o movimento de colcheias da mão direita faz coro ao gesto cromático da 

mão esquerda a um intervalo de 15 semitons, como mostra a figura 30. 

O choque provocado pelo ataque das alturas do bloco referencial é 

transformado em motivo e utilizado para formar a subseção c (Figura 30), que 

funciona como ponte para a próxima seção. A maior iteração do bloco sonoro 

referencial prepara a chegada da seção B. 

 

Figura 30 – Subseção c de Ilha de Coral. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 13). 

 

Toda em dinâmica fff, assim como as aparições anteriores do bloco referencial, 

a seção B possui uma rítmica mais elaborada, saindo do movimento ininterrupto de 

semicolcheias que caracterizou a seção A. A figuração rápida, com trillos e notas 

repetidas, o registro médio-agudo e a textura simples em fff ajudam a criar o contraste 

entre as seções. Através desse contraste, Almeida Prado parece querer mimetizar 

em B os “peixes de luzes” sugeridos na epígrafe, que estariam “escondidos entre os 

ramos submersos” das seções A e A’. 

No primeiro sistema da seção B, o bloco sonoro é distribuído entre as mãos 

assim como sugerido na introdução. No segundo sistema, Almeida Prado apresenta 

as notas do bloco sonoro uma a uma, em um tremolo em uníssono (alternado entre 

as mãos). As notas são apresentadas em direção à altura mais aguda, repousando 

na fermata sobre o Si bemol. 

 A seção B contrastante se encerra com um ostinato bastante 

polirrítmico, que traz a indicação “repetir umas 7 vezes, sempre fortissimo e 

luminoso”. Após esse ostinato, temos o retorno da textura inicial com a seção A’ 

(Figura 31). 
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Ao indicar “repetir umas 7 vezes”, Almeida Prado integra na indicação 

interpretativa a indeterminação, reforçando o protagonismo do pianista na construção 

da performance. 

 

Figura 31 – Seção B de Ilha de Coral. 

 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 13). 

 

A seção A’ retoma a textura de A, como já mencionado, chegando à tessitura 

do grave/gravíssimo através de transposições de oitava e colagens demonstradas na 

figura 29. A peça se encerra através de uma coda, separada de A’ por uma breve 

respiração. A coda consiste em 11 iterações do bloco referencial em semicolcheias 

ainda em fortississimo seguido pela sustentação de sua ressonância na fermata, 

marcando uma possível vitória do bloco sonoro sobre os elementos invasores (Figura 

32). 
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Figura 32 – Bloco sonoro referencial na Coda de Ilha de Coral. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 14). 

 

Em Ilha de Coral, o bloco sonoro adquire a função de contraste, seja 

pontualmente, como vimos na seção A, ou como material escalar da seção 

contrastante, caso da seção B. Enquanto isso, os “elementos invasores” são 

elaborados em um pensamento pós-tonal mais livre, evidenciando um raciocínio 

motívico e devolvendo o papel formativo estrutural para a manipulação das alturas. 

 

3.6 Ilha das flores 

 
 

Fantasia possível … orquídeas, agapantos, 
magnólias, jasmins … ruínas de imensas 
pirâmides. Círculos sagrados. (Almeida Prado, 
1973). 

 
 

Os blocos sonoros referenciais de Ilha das flores consistem em dois acordes 

(Figura 33), um de 9 alturas (conjunto 9-7) e outro de 3 alturas (conjunto 3-7), cuja 

soma resulta em uma coleção total cromática.  

 

Figura 33 - Bloco sonoro referencial e epígrafe descritiva de Ilha das Flores. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973, p. 15). 
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O primeiro acorde pode ser subdividido em seus componentes grave e agudo, 

revelando outros dois subconjuntos 3-7, como podemos ver na figura 34. Apesar da 

organização em acordes, a coerência interna dos intervalos da peça já aparece na 

apresentação dos blocos. 

 

Figura 34 – Blocos sonoros referenciais de Ilha das Flores e seus subconjuntos 

 
Fonte – Elaborado pelo autor 

 

Em Ilha das flores, são derivados do bloco sonoro referencial duas novas 

coleções, que são articuladas na forma de elementos invasores de modo a organizar 

a estrutura formal da peça da seguinte maneira (Tabela 5): 
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Tabela 5 - Estrutura formal Ilha das Flores. 

Seção Subseção Material 

 
 
 

A 

a  
 
Bloco sonoro referencial b 

a 

b’ Expansão Bloco sonoro referencial 

 
B 

c Elementos invasores - Coleção x 

a’ Elementos invasores - Coleção y 

 
CODA 

b Bloco sonoro referencial 

a’’ Elementos invasores - Coleção y 

Fonte: Tabela elaborada pelo próprio autor 

 

Essas novas coleções são apresentadas na forma de intervalos ou conjuntos 

de três alturas (Figura 35). Enquanto a coleção x traz novas configurações 

intervalares, a coleção y consiste na transposição das alturas apresentadas na 

subseção a a diferentes oitavas (T12), expandindo a tessitura do bloco sonoro 

referencial. Essas transposições estabelecem novas posições fixas, que, combinado 

à importância do registro na articulação do discurso em Ilhas, acabam por caracterizar 

um novo material. 

 

Figura 35 - Coleções x e y em suas configurações e posições de oitavas originais. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973) 

 

Assim como o bloco sonoro referencial, as novas coleções apresentam em sua 

configuração doze alturas diferentes, sendo repetidas as alturas Dó ♯ e Si na coleção 

x e Si ♭ na coleção y. 
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Dessa forma, tanto o bloco sonoro referencial quanto as novas coleções 

apresentam, em sua composição, o total cromático. Contudo, a organização intervalar 

diferencia o potencial de cada coleção. Enquanto o bloco sonoro referencial se 

estende por quase três oitavas e a coleção x se restringe a pouco menos de duas, a 

coleção y está distribuída entre sete oitavas. Além da tessitura, a disposição intervalar 

define a sonoridade de cada coleção. Sendo a coleção y uma transposição do bloco 

referencial, eles compartilham as mesmas classes de intervalo. A coleção x, contudo, 

apresenta outra configuração intervalar, como mostra a tabela 6. 

 

Tabela 6 - Conteúdo intervalar bloco sonoro referencial e coleções x e y. 

 Classe intervalar Ocorrências diferentes 
(atacadas simultaneamente) 

Bloco Sonoro Referencial 
(subseções a + b) 

2 4 

3 1 

4 1 

5 4 

Coleção y 
(subseções a’ + d) 

2 4 

3 1 

Coleção x 
(subseção c) 

1 4 

3 2 

6 1 

Fonte: Tabela elaborada pelo próprio autor 

 

A coleção x cria, através da tessitura reduzida e conteúdo intervalar 

dissonante, uma oposição aos demais materiais, fazendo da subseção c um 

importante ponto de articulação formal. 

Assim como nas demais Ilhas, as alturas previamente definidas são 

organizadas em diferentes gestos, texturas e motivos, que são definidos 

principalmente através do timbre e da articulação. Na subseção a, por exemplo, as 

alturas do bloco sonoro referencial são apresentadas através de um mesmo motivo 

gestual, onde as notas são repetidas rápida sequência e em diminuendo (Figura 36). 

A notação em acciaccatura indica um gesto rápido e direcional, sem preocupação 

com a precisão rítmica, onde as ressonâncias se sobrepõem através do pedal aberto. 
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A execução desse motivo exige bastante atenção do pianista, pois o pedal aberto 

torna difícil a percepção do diminuendo brusco indicado, pois os ataques em forte 

terão sua ressonância sustentada, potencialmente ofuscando a dinâmica em 

pianíssimo.  

 

Figura 36 - Motivo da subseção a. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973) 

 

A subseção b utiliza novamente as alturas dos blocos referenciais, agora 

dispostos em um novo motivo. Esse motivo possui a rítmica mais definida, consistindo 

de acordes atacados em quintina e antecipados por uma appoggiatura (Figura 37). 

Eles são repetidos três vezes em ff, reafirmando a sua força como unidade motívica. 

 

Figura 37 – Motivo da subseção b. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973) 

 

Estabelecer a coerência desse motivo se mostra de grande importância para a 

estrutura da peça, pois é através dele que Almeida Prado promove a ruptura com o 

bloco sonoro referencial. Após fazer uma repetição literal da subseção a, ele manipula 

o motivo da subseção b, abrindo gradualmente a tessitura através de transposições 

(Figura 38). 
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Figura 38 - Transposições na subseção b’. 

 

Fonte - Almeida Prado (1973) 

 

Ao transpor individualmente as diferentes vozes que formam os acordes, 

aumentando a distância entre os componentes graves e os componentes agudos, 

Almeida Prado quebra com a rigidez do bloco sonoro referencial, trazendo novas 

alturas e enriquecendo o discurso sem perder a coerência motívica e intervalar. 

Logo após essa quebra temos a subseção c, que, como exposto na Tabela 3.6, 

carrega os intervalos mais dissonantes da peça. Essa subseção é caracterizada por 

um motivo em semicolcheias, em dinâmica pp, que alterna entre as mãos os 

diferentes intervalos da coleção x (Figura 39), em um movimento contínuo que lembra 

o motivo inicial em acciaccatura da subseção a.  

 

Figura 39 – Classes de Intervalos da coleção x na subseção c. 

 

Fonte - Almeida Prado (1973) 

 

O motivo em semicolcheias é mantido na passagem para a próxima subseção, 

atenuando a quebra provocada pela mudança súbita de registro e dinâmica (Figura 

40). Como vimos na Tabela 6, a subseção a’ corresponde às alturas da coleção y. As 

classes de alturas da coleção y são apresentadas na mesma sequência em que 
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aparecem em a, mudando apenas a configuração rítmica, número de iterações e 

registro.  

 

Figura 40 – Início da subseção a’. 

 
Fonte - Almeida Prado (1973) 

 

O perfil dinâmico em decrescendo que caracterizou o motivo inicial de a 

também é mapeado em a’, sendo realizado estruturalmente. A coleção y é 

apresentada integralmente três vezes, em fff, pp e ppp, reduzindo o número de 

iterações dos intervalos a cada repetição, num processo de redução e esgotamento 

do motivo.  

Almeida Prado fecha a peça com uma pequena coda, que traz elementos das 

subseções a e b (Figura 41). 

 

Figura 41 – Coda 

 
Fonte - Almeida Prado (1973) 

  

Ilha das flores traz maior liberdade e refinamento na manipulação das alturas, 

apresentando, além do bloco sonoro referencial, duas outras séries de doze sons. 

Essa inovação é introduzida através da manutenção da coerência motívica, 

caracterizados principalmente pela configuração rítmica e textural. 
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 Almeida Prado traz novamente em Ilha das flores uma epígrafe bastante 

poética, fazendo referência a diversas espécies de plantas, como as “orquídeas, 

agapantos, magnólias, jasmins”. Tais espécies, assim como as “ruínas de imensas 

pirâmides”, não possuem correspondência mimética musical concreta ou socialmente 

construída. As indicações “fantasia possível” e “Círculos sagrados” adicionam ao 

conteúdo textual uma carga de subjetividade poética, afastando a possibilidade de se 

estabelecerem correspondências diretas entre o texto e material musical na peça. 

Dessa forma, Ilha das flores apresenta não só uma complexidade maior na 

manipulação do bloco sonoro referencial em relação às outras Ilhas, mas também um 

nível de abstração da estrutura musical superior em relação ao conteúdo textual. 

 

3.7 Ilhas Afortunadas 

Tucanos, sabiás, papagaios, borboletas azues que 
voam em círculos maravilhosos. (Almeida Prado, 
1973). 

 

 Ilhas afortunadas é a peça mais simples de todo o conjunto, tanto por seu 

material escalar como por sua estrutura formal. O bloco sonoro referencial apresenta 

apenas sete alturas diferentes, que são distribuídas na região médio-aguda do piano 

e apresentadas sempre na mesma configuração textural. Essa peça também não 

possui nenhuma alteração nas alturas do bloco referencial ou intervenção de 

elementos invasores. 

Como vemos na figura 42, as alturas do bloco sonoro referencial se organizam 

em três intervalos simples e em um conjunto de quatro alturas, com prevalência dos 

intervalos I6 e I7. Esses intervalos são apresentados alternadamente de forma 

ascendente, sendo que o conjunto, apresentado por último, também traz em sua 

composição o I7. O conjunto mais uma vez traz a separação entre os sistemas como 

reflexo da distribuição das alturas entre as mãos. Ele será utilizado na peça 

exclusivamente através de um motivo de tremolo polirrítmico, sempre em pianíssimo, 

em uma tentativa de manipulação da massa sonora criada pela ressonância. 
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Figura 42 – Intervalos x, y, z e conjunto 4-11, presentes no bloco sonoro referencial de Ilhas 
afortunadas. 

 

Fonte – Partitura elaborada pelo autor, tendo como referência Almeida Prado (1973) 

 

 Os intervalos aparecem em sequência sempre compartilhando a última altura 

com o intervalo anterior. Dessa forma, levando em conta abertura dos intervalos e a 

tessitura limitada ao médio-agudo, torna o campo de ressonância da peça claro e 

transparente. Esse processo de acumulação gradativa da ressonância criado pela 

introdução da nova altura em cada intervalo acaba também por definir a estrutura 

formal da peça. 

 

 Figura 43 - Alturas do bloco sonoro referencial nos compassos 1-4 de Ilhas Afortunadas.  

 

Fonte - Almeida Prado (1973) 

 

 Ritmicamente, a peça apresenta três padrões básicos. O primeiro consiste em 

notas longas, como no primeiro compasso da Figura 43, trazendo a atenção da escuta 

para a qualidade dos intervalos. O segundo é o padrão polirrítmico que caracteriza as 

aparições do conjunto 4-11 durante a peça. O terceiro e último é um padrão longa-

curta-longa em colcheias e semicolcheias, que é alterado e desenvolvido durante as 

aparições dos intervalos x, y e z.  
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Importante falar ainda sobre os compassos de pausa. Por conta do pedal 

aberto, estes não representam momentos de silêncio, mas sim momentos de 

ressonância. Dessa forma, as pausas funcionam como um ponto de articulação entre 

os elementos.  

Almeida Prado abre Ilhas Afortunadas com a indicação “pedal até o fim” (figura 

43). Sobre o pedal aberto, apresenta os três primeiros intervalos do bloco referencial, 

acentuados e em fortíssimo, abrindo a ressonância desses intervalos e definindo a 

sonoridade que caracteriza esta ilha.  

A partir da ressonância aberta na primeira apresentação do material, Almeida 

Prado manipula a presença dos harmônicos através da alternância dinâmica nos 

ataques dos diferentes intervalos. A diferença da presença dos harmônicos criada na 

ressonância não é tão percebida no momento dos ataques, quando o ataque das 

frequências fundamentais ofusca a presença dos parciais superiores, mas sim nos 

compassos de pausa. 

Isso pode ser reforçado pelo pianista intérprete, ao diferenciar não apenas as 

dinâmicas indicadas, mas também os tipos de ataque. Ao atacar as notas indicadas 

em pianissimo e pianississimo de perto do teclado, sem criar um movimento brusco 

que chame a atenção, este trará a impressão de sair da ressonância, sem perturbar 

a massa sonora. A pianista Ana Cláudia Assis se utiliza desse recurso em sua 

performance, o que fica evidenciado através da diferença entre as parciais superiores 

produzidas através de um ataque forte (Figura 44) e de um ataque piano (Figura 45) 

do intervalo y. Devido à pobreza do material escalar em Ilhas afortunadas e à 

importância da ressonância para a articulação do discurso na peça, esse recurso se 

torna essencial para a sua performance. 
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Figura 44 – Espectrograma do ataque do intervalo y em dinâmica forte em Ilhas Afortunadas. 

 

Fonte – Espectrograma de Ilhas Afortunadas, gerado no programa Sonic Visualizer pelo autor. 

 

 

Figura 45 – Espectrograma do ataque do intervalo y em dinâmica piano em Ilhas Afortunadas 

 
Fonte – Espectrograma de Ilhas Afortunadas, gerado no programa Sonic Visualizer pelo autor. 
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 Os processos expostos até aqui definirão a estrutura de Ilhas Afortunadas, 

como demonstra a tabela 7 a seguir. A estrutura traz alguma simetria, apresentando 

uma pequena introdução, três seções em ABA e uma coda. 

 

Tabela 7 - Estrutura formal de Ilhas Afortunadas 

Seção Compasso Características estruturais 

Introdução 1-6 Apresentação do Material 

A 7-16 Motivo colcheias-semicolcheias 

B 17-30 Introdução+Iterações conjunto 4-11 

A 31-38 Motivo colcheias-semicolcheias 

Coda 39-46 Dissolução do motivo de A, intervalo z 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 

 

 Enquanto as seções A trazem principalmente os intervalos x, y e z em um 

padrão rítmico de colcheias e semicolcheias, a seção B é composta basicamente pelo 

motivo que caracteriza as aparições do conjunto 4-11 sobrepostos à ressonância dos 

intervalos x, y e z, reforçada por uma reapresentação da introdução em ff e em p. 

 

 

Figura 46 - Início seção B 

 

 
Fonte - Almeida Prado (1973) 

 

 Na reexposição da seção A, os fortes aparecem como piano ou pianissimo, 

abrindo caminho para a dissolução da peça que acontece na coda. 
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Figura 47 – Final da seção B, seção A e Coda

  

Fonte - Almeida Prado (1973) 

 

Apesar da coerência estrutural da peça, a relação do material musical com o 

texto poético da epígrafe descritiva é pouco aparente. O próprio conteúdo da epígrafe 

é bastante simples, fazendo novamente referência a espécies de animais, 

nomeadamente a “tucanos, sabiás, papagaios, borboletas azues que voam em 

círculos maravilhosos”. A representação de tais espécies, contudo, não acontece 

através de processos miméticos pictóricos, como foi o caso de Ilha Verde-azul. Em 

Ilhas afortunadas, Almeida Prado opta por trazer uma representação menos concreta 

e mais subjetiva. Uma das associações que pode ser inferida entre música e texto é 

a relação entre a sensação de espacialidade circular da ressonância, criada pelos 

batimentos gerados através do ataque dos intervalos identificados na peça, e o “vôo 

em círculos maravilhosos” dos “tucanos, sabiás, papagaios e borboletas”, que 

estariam representados respectivamente pelos quatro blocos sonoros referenciais. 
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Outra coisa importante a se comentar é sobre o simbolismo que o título 

carrega, sendo que as primeiras menções às “ilhas afortunadas” remontam à 

mitologia grega. Durante o século XVI, com a chegada dos exploradores europeus na 

América, as terras colonizadas foram frequentemente vistas como a encarnação 

dessas ilhas lendárias. Essa associação acabou adicionando uma camada de 

fantasia ao processo colonizatório da américa, permeando não apenas o imaginário 

europeu, mas a própria identidade das recém-formadas colônias. 

Almeida Prado, em ocasião do aniversário de 400 anos de morte de Nicolas 

Durand de Villegagnon, compôs o oratório Villegagnon ou les Isles Fortunées (1971), 

com libreto de Henri Doublier. O oratório conta a história de Nicolas de Villegagnon e 

sua experiência de colonização da França Antártica, na baía de Guanabara, e tomou 

como inspiração o poema Odes aux isles bienheureuses (1560) de Pierre de Ronsard 

(MARIZ; PROVENÇAL, 2015, p. 199-201). 

Pela proximidade da data de composição do oratório, é certo que esta serviu 

como inspiração, não apenas para Ilhas Afortunadas, mas para o ciclo como um todo. 

Dessa forma, o título de Ilhas Afortunadas apenas acentua a ligação simbólica do 

ciclo com o imaginário do início da história do Brasil. 

Além dessa ligação simbólica mais concreta, a natureza abstrata da epígrafe 

revela também uma proximidade com o conteúdo fantástico evocado pelas ilhas 

afortunadas, como é explorado por Fernando Pessoa em seu livro Mensagem (1934). 

Essas “terras sem lugar”, ao mesmo tempo encantadoras e inalcançáveis, parecem 

se ver refletidas na economia do material da sétima peça de Ilhas.  

 Como observamos através de nossa análise, Ilhas Afortunadas, apesar de 

parecer extremamente simples, traz recursos interessantes como o uso da dinâmica 

e das pausas para manipular a manutenção das ressonâncias e os ataques em 

pianíssimo sob a massa sonora criada pelo pedal sempre aberto. Dessa forma, 

Almeida Prado cria uma peça coerente apenas com as 7 alturas apresentadas nos 

blocos sonoros referenciais. 
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3.8 Arquipélago 

Arquipélago é a última peça do ciclo, e, como o título sugere, busca evocar a 

sonoridade das ilhas precedentes através do uso dos blocos sonoros referenciais. 

Para isso, apresenta os diferentes conjuntos na forma de acordes, atacados como 

apresentados no prefácio de Ilhas. Por ser uma síntese das outras peças, Arquipélago 

não possui bloco sonoro referencial ou epígrafe descritiva. 

Estruturalmente, Arquipélago é bastante simples, fechando o ciclo através de 

uma recapitulação da sonoridade das peças anteriores. A peça consiste 

exclusivamente de acordes, extraídos dos diferentes blocos sonoros referenciais, que 

são atacados utilizando diferentes figuras rítmicas sobre o pedal aberto. Os acordes 

aparecem seguindo aproximadamente a mesma sequência utilizada ao longo do ciclo, 

sendo que o bloco sonoro referencial para Ilhas afortunadas é o único não utilizado. 

A única das ilhas que tem seu material apresentado fora da ordem original do 

ciclo é Ilha de Gelo. Isso se deve à organização estrutural da dinâmica, que passa de 

um sempre fff, dominante na primeira metade da peça, para um p e pp. Dessa forma, 

Almeida Prado garante a identidade do material, tornando-o reconhecível por trazer 

não apenas as alturas do bloco sonoro referencial de Ilha de Gelo, mas também sua 

dinâmica.  

Um recurso parecido é utilizado na apresentação do material de Ilha de Coral, 

que, apesar de aparecer na segunda metade da peça, onde prevalecem as dinâmicas 

p e pp, é atacado em ff. Essa ruptura evoca o uso do bloco referencial como contraste 

em Ilha de Coral, conforme demonstramos em nossa análise da peça. 

A estrutura motívica de Arquipélago, apesar de simples, também ajuda a criar 

a coerência da apresentação do material. O material de Ilha dos nove vulcões, por 

exemplo, é o que apresenta a maior variedade de figuras rítmicas, englobando as 

poucas figuras rápidas da peça (colcheias, semicolcheias e fusas), enquanto o 

material de Ilha de Pedra e Ilha de Gelo aparecem sempre na forma de semibreves. 

O material de Ilha de Coral, apesar de trazer a escrita em fusas, é seguido de pausa 

em suas duas aparições, sugerindo um ataque curto mais presente, seguido da 

sustentação de sua ressonância. 

Apontamos até aqui diversos recursos utilizados por Almeida Prado para tornar 

o material das diversas Ilhas reconhecível em Arquipélago, sem fazer uso de colagens 

ou citações literais. A combinação desses recursos é bastante eficaz, pois por mais 
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que o ouvinte não seja capaz de identificar prontamente a qual das Ilhas determinado 

acorde pertence, esta certamente cria uma sensação de familiaridade com o material 

presente em Arquipélago. 

Pouco antes de finalizar a peça, Almeida Prado insere no último sistema a 

indicação “repetir várias vezes acelerando”, não deixando claro o material a ser 

repetido (Figura 48). Apesar disso, em ambas as gravações disponíveis, das pianistas 

Ana Cláudia Assis e Tali Morgulis, são repetidos os três primeiros compassos do 

último sistema. Arquipélago se encerra com os materiais de Ilha de Pedra e Ilha dos 

Nove Vulcões, em uma inversão da ligadura curta-longa, criando através do material 

das duas primeiras Ilhas uma conclusão afirmativa em pp através do movimento do 

registro em direção ao grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

  
 

Figura 48 – Blocos Sonoros referenciais das diversas Ilhas presentes em Arquipélago. 

 
Fonte – Intervenção gráfica do autor sobre partitura de Almeida Prado (1973, p. 20). 
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onsiderações finais 

 

Pudemos observar em nossa análise de Ilhas uma grande variedade de 

estratégias composicionais e de tratamento do material ao longo das peças. Essas 

diferenças estão diretamente relacionadas à introdução apresentada por Almeida 

Prado, fazendo referência tanto aos blocos sonoros referenciais quanto à epígrafe 

descritiva.  

Apesar dos contrastes entre as peças, observamos também como seus 

elementos estruturais são definidos principalmente através do tratamento da 

ressonância do instrumento, que desempenha um papel unificador dentro do ciclo. 

Na apresentação dos blocos sonoros referenciais, dentro da seção introdutória, 

identificamos a presença de uma escrita pianística, o que aponta para a importância 

que a experimentação ao instrumento desempenhou na escolha materiais escalares 

utilizados em Ilhas. Dessa forma, pudemos verificar através de nossa análise a 

declaração que o compositor fez a Adriana Moreira, de que o material de suas peças 

seria definido através da experimentação ao piano e da escuta das ressonâncias. 

Esse é um comportamento que aproxima Almeida Prado do recorte 

“protoespectralista” proposto por Nonken (2014), através do tratamento experimental 

do timbre e da ressonância. 

Percebemos também uma sequência estrutural na configuração do ciclo, 

definida pelo grau de fidelidade ao conteúdo apresentado na introdução. As três 

primeiras Ilhas, por exemplo, são ao mesmo tempo as mais conservadoras no uso 

dos elementos invasores e as mais diretas em sua tentativa de representar o texto de 

seus títulos e epígrafes. A quarta Ilha, Ilha Verde-Azul, já apresenta estratégias mais 

subjetivas para representação do conteúdo textual, além de incluir transposições do 

bloco sonoro referencial e um uso mais estrutural dos elementos invasores. 

Dando sequência ao padrão de afastamento da estrutura das peças em 

relação ao material introdutório, Ilha de Coral e Ilha das Flores são as duas Ilhas mais 

distantes dentro do ciclo. Enquanto Ilha de Coral traz em sua configuração escalar 

majoritariamente elementos invasores, Ilha das Flores utiliza processos mais 
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elaborados de transposição e transformação do material do bloco referencial. Quanto 

à sua relação com o texto da epígrafe, ambas são bastante abstratas, exigindo do 

intérprete/ouvinte uma interpretação tanto hermenêutica quanto subjetiva a fim de 

estabelecer tais relações.  

Antes da recapitulação e encerramento do material do ciclo em Arquipélago, 

Ilhas Afortunadas faz um retorno à rigidez do bloco sonoro referencial, não dispondo 

de transformações ou elementos invasores ao longo de sua estrutura. Essa quebra é 

acentuada pela pobreza motívica e escalar dessa Ilha, apontando para o esgotamento 

do ciclo e preparando o seu encerramento. 

Vemos um afastamento da estrutura musical de cada Ilha em relação a seu 

material introdutório em direção à Ilha das Flores, a mais independente do ciclo. 

Dessa forma, a relação entre a estrutura musical e o material apresentado na 

introdução define não só a estrutura individual de cada peça, mas a estrutura do 

próprio ciclo. 

Apesar da importância evidenciada do conteúdo textual em Ilhas, esta relação 

não sobrecarrega em nada sua estrutura musical. Ilhas se mostra uma peça 

musicalmente coerente, tanto em sua estrutura individual como em sua estrutura 

como ciclo, não dependendo de seus títulos ou epígrafes descritivas para se sustentar 

como obra musical, tampouco para uma apreciação através da escuta. Tal conteúdo 

textual, contudo, exerceu importante influência na composição da obra, “libertando a 

forma dos seus esquemas preestabelecidos” (BOUCOURECHLIEV, 2003, p. 123). 

Além da importância que os blocos sonoros e o conteúdo textual tiveram 

durante a composição da obra, Almeida Prado cria novas potencialidades para estes 

materiais, ao fazer questão de inseri-los na introdução da partitura editada pela 

Tonos. Dessa forma, além da influência sobre o processo composicional, esses 

materiais passam a modificar o próprio discurso interno de Ilhas.  

Derrida, ao analisar a função que a assinatura de Cézanne exerce sobre o 

conteúdo de uma de suas cartas (DERRIDA, 1987), promove uma reflexão sobre 

como alguns elementos que não fazem necessariamente parte da obra em si, mas 

sim de seu entorno, acabam por modificar a interpretação da própria estrutura obra. 

Em seu texto, o autor faz uma analogia desses elementos com o passe-partout, um 

tipo de acabamento que fica entre a moldura e a tela de um quadro. Chama estes 

elementos adjacentes de parergon, pois apesar de não fazerem parte da obra (ergon), 

também não estão fora dela (hors d’ouvre). 
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“[O parergon] deixa de apenas circundar a obra. Este que define o seu lugar 
– a moldura, o título, a assinatura, a legenda etc. – não para de perturbar a 
ordem interna do discurso na pintura, seu trabalho, seu comércio, sua 
avaliação, sua mais-valia, sua especulação, suas leis, e suas hierarquias”27 
(DERRIDA, 1987, p. 9). 
 

O título e epígrafes, portanto, por não fazerem parte da obra em si (não são 

elementos musicais), mas acompanharem sua versão gráfica, acabam exercendo um 

efeito sobre o fruidor/intérprete que modifica a sua percepção da obra. Esse é o efeito 

que Debussy tentou evitar em seu livro de Préludes, colocando os títulos ao final das 

peças, de modo a evitar que o conteúdo textual influencie a escuta da obra. Esta 

deveria transmitir o conteúdo programático exclusivamente através de sua estrutura 

musical, sem depender de recursos não-musicais. 

Ao inserir na partitura, além do título, as epígrafes descritivas, Almeida Prado 

vai na direção oposta a Debussy. Além do efeito provocado pelos títulos já bastante 

sugestivos, Almeida Prado adiciona o conteúdo poético e evocativo das epígrafes, 

potencializando o direcionamento da escuta. 

Por se tratar de epígrafes descritivas, estas modificam a obra principalmente 

de duas formas: como explicação e complemento ao título, adiantando ao 

ouvinte/intérprete o que discorrerá ao longo da peça; e como comentário ao texto 

musical, que, como vimos em nossa análise, ocorre de forma tanto direta como 

subjetiva (GENETTE, 2018, p. 140-144). Devido ao seu conteúdo poético e subjetivo, 

a presença do título e epígrafe acabam por abrir as possibilidades significativas, ao 

invés de fechá-las. Dessa forma, as epígrafes adquirem uma função parecida com 

aquela idealizada por Stendhal: “A epígrafe deve aumentar a sensação, a emoção do 

leitor, se puder haver emoção [...]” (STENDHAL apud GENETTE, 2018, P. 142). 

Apesar do emprego de epígrafes em partituras musicais não ser muito usual, 

o uso de recursos textuais descritivos é bastante comum no repertório pianístico, 

principalmente entre os compositores ditos protoespectralistas. Esse recurso era 

utilizado na tentativa de sobrepor as limitações da notação tradicional, induzindo o 

 
27 “It is no longer merely around the work. That which it puts in place - the instances of the frame, the 
title, the signature, the legend, etc. - does not stop disturbing the internal order of discourse in painting, 
its works, its commerce, its evaluation, its surplus-values, its speculation, its law and hierarchies.” 
(DERRIDA, 1987, p. 9) 
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intérprete “diretamente ao ato performático” de construção do discurso musical 

(NONKEN, 2014, p. 34). 

Percebemos, então, como a presença da introdução e dos títulos 

programáticos adiciona diversas camadas de significação e complexidade à obra. 

Neste trabalho, buscamos evidenciar e investigar essas relações partindo de uma 

metodologia clara. Nossa análise, contudo, não produziu resultados definitivos, 

evidenciando relações diretas e absolutas entre conteúdo textual e estrutura musical, 

como era nosso objetivo inicial. Pelo contrário, mostrou a natureza subjetiva dessas 

relações, e como essa subjetividade é ao mesmo tempo intencional e importante para 

a estrutura e performance da obra. 

Além da investigação da relação texto-música, nossa análise revelou 

inovações na construção da estrutura das peças. O uso da ressonância como 

elemento estrutural é uma delas, e antecipa seu sistema organizado de ressonâncias 

(ALMEIDA PRADO, 1984, p. 540). As ressonâncias são manipuladas de diversas 

formas, desempenhando diferentes papéis durante a articulação do discurso.  

A manipulação das ressonâncias acontece já na escolha dos materiais, onde 

a tessitura e as diferentes configurações intervalares dos blocos sonoros referenciais 

definem os perfis espectrais da peça, contribuindo na construção de sua sonoridade.  

Durante a execução das peças, o controle da ressonância é feito através do 

uso do pedal, do uso das alturas dos blocos, das pausas, das dinâmicas e da 

articulação. Esses recursos são manipulados através de diferentes estratégias, 

ajudando a criar o contraste tanto entre as seções de cada Ilha como entre as peças 

do ciclo. 

Vimos também o uso de alguns recursos para manipular a ressonância, como 

o uso de tremolos, ostinatos, a diferenciação timbrística entre os ataques, a 

alternância dinâmica entre as mãos e o uso de notas pedal. 

Outra inovação presente em Ilhas é o uso dos blocos sonoros referenciais, que, 

apesar de terem como inspiração inicial o serialismo, apresentando diversas séries 

de 12 alturas em sua configuração geral, são utilizados de maneira bastante original. 

A rigidez no uso dos blocos, que possuem altura e tessitura fixa, exigiu de Almeida 
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Prado diferentes estratégias para criar peças que fossem ao mesmo tempo 

interessantes e estruturalmente coerentes. 

A introdução dos “elementos invasores” e sua articulação junto aos blocos 

sonoros referenciais também acaba sendo bastante relevante para a estrutura da 

obra. Assim como outros processos estruturais, a dinâmica entre blocos sonoros e 

elementos invasores é responsável não apenas pela estruturação interna de cada 

peça, mas também pode ser mapeada na organização estrutural do ciclo. 

Apesar do papel estrutural que o tratamento das ressonâncias desempenha 

em Ilhas, pudemos observar como Almeida Prado recorre a recursos composicionais 

mais convencionais, como o tratamento motívico e temático de elementos rítmicos, 

melódicos e de ressonância, a coerência e desenvolvimento motívico das seções e o 

uso de formas tradicionais. 

Através de nossa análise de Ilhas, pudemos evidenciar diversos processos 

composicionais utilizados por Almeida Prado. Sendo Ilhas uma peça do início de sua 

fase de consolidação e experimentação, muitos desses processos serão 

desenvolvidos e se tornarão chave na linguagem musical de Almeida Prado. Este 

estudo serve, portanto, não apenas como um estudo de caso isolado, mas como 

ferramenta para melhor compreender Almeida Prado e sua linguagem. 

Durante nossa análise, também conseguimos realizar avanços na investigação 

da relação entre música e objetos não-musicais, contemplando em nosso trabalho 

uma breve discussão estética. Ao mesmo tempo que essa discussão nos permitiu 

uma melhor compreensão da dinâmica que estruturou Ilhas, conseguimos apresentar 

em nosso segundo capítulo uma metodologia generalizante, que, esperamos, que 

possa ser utilizada e desenvolvida em trabalhos futuros. 
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