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1. Introdução

Com este trabalho, o Grupo de Estudos sobre a “Historiografia da Produção Teórica e Analítica 
no Brasil” da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical – TeMA dá continuidade à pesquisa 
sobre a “Recepção e Disseminação de Teorias Europeias no Brasil”, iniciada em 2017 com as teorias 
de Riemann, Schenker e Shoenberg.1 O estudo sobre a recepção e disseminação da obra teórica de 
Hindemith é uma etapa adicional da pesquisa, cujos objetivos são: 1) observar a identidade cultural 
da teoria analítica e composicional de Hindemith e da sua produção pedagógica para o ensino da 
harmonia e da percepção musical; 2) Traçar a absorção e a disseminação desse legado teórico no Brasil, 
cuja parte pedagógica vem sendo continuamente reeditada no país desde 1949 até 2019;2 3) Identificar 
ressonâncias desse legado na literatura teórica brasileira.

2.  A obra teórica de Hindemith: uma breve apresentação

Se a maioria dos compositores que se tornaram teóricos fizeram-no quando sua obra ainda não 
gozava de popularidade e atenção, este certamente não é o caso de Hindemith, que começou a 
escrever seu tratado Unterweisung im Tonsatz quando já gozava de grande prestígio como compositor e 
intérprete (violista). Quando o publicou em 1937, estava com 41 anos, já havia composto mais de uma 
centena de obras em vários gêneros e, portanto, encontrava-se no ponto mediano de sua carreira de 

1  Nesse contexto, o grupo produziu o ensaio “The Reception and Dissemination of European Music Theories in Brazil: 
Riemann, Schenker, and Schoenberg”, publicado em 2018 pela Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie (Nogueira; Coelho 
de Souza; Gerling; Almada; Barros, 2018).
2  "Treinamento Elementar para Músicos" (trad. de M. Camargo Guarnieri). São Paulo: Ricordi, 2019. "Curso Condensado 
de Harmonia Tradicional: com predomínio de exercícios e um mínimo de regras" (trad. de Souza Lima). São Paulo: Irmãos 
Vitale, 2019.

A obra teórica de Hindemith:  
Recepção e Disseminação no Brasil
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compositor, finda em 1963, ano em que faleceu aos 58 anos.3 Por isso, pode-se admitir que essa obra 
tenha tido o objetivo de racionalizar seu estilo composicional. Desde então, até o ano de sua morte, 
Hndemith se ocupou de textos teóricos.

O escopo da obra teórica e pedagógica de Hindemith abrange seis livros publicados entre 1937 e 
1970, uma monografia publicada em 1959, um artigo publicado em The Musical Quarterly no ano 1944 
e uma palestra não publicada realizada em Bonn no ano de 1963 (Sterbende Gewässer), que consta da 
Coleção Hindemith da Universidade de Yale (Quadro 1).

Quadro 1 – Obra teórica e pedagógica de Hindemith.

Produção Teórica e Pedagógica Integral de Hindemith
Livros / Monografias Artigo / Palestra

1937: Unterweisung im Tonsatz: Theoretische Teil. Mainz: 
Schott & Co. [The Craft of Musical Composition: 
Theoretical Part. Trad. Arthur Mendel, Mainz: Schott & 
Co., 1942].
1939: Unterweisung im Tonsatz: Übungsbuch für den 
zweistimmigen Satz. Mainz: Schott & Co. [The Craft of 
Musical Composition: Exercises in Two-Part Writing. Trad. 
Otto Ortmann, Mainz: Schott & Co., 1941].
1943: A Concentrated Course in Traditional Harmony, 
Vol. 1, Mainz: Schott & Co. [Aufgaben für Harmonie-
Schüler, trad. anônima, Mainz: Schott & Co., 1949].
1946: Elementary Training for Musicians. Mainz: Schott 
& Co.
1949: Harmonie-Übungen für Fortgeschrittene. Mainz: 
Schott & Co. [A Concentrated Course in Traditional 
Harmony, Vol. 2: Exercises for Advanced Students, Trad. 
anônima, Mainz: Schott & Co., 1953].
1959: A Composer’s World: Horizons and Limitations. 
Cambridge: HUP. [Komponist in Seiner Welt (trad. de 
Hindemith). Mainz: Schott & Co., 1959]
1970: Unterweisung im Tonsatz: Übungsbuch für den 
dreistimmigen Satz. Mainz: Schott & Co.

1944: “Methods of Music Theory”. The Musical 
Quarterly, 30:1 (Jan., 1944), trad. Arthur Mendel, pp. 
20–28.
1963: “Sterbende Gewässer” (Polluted Waters). 
Conferência proferida em Bonn (28.6.1963). Trad. 
de autor desconhecido, não publicada, disponível no 
arquivo “Yale Hindemith Collection”.

Nosso trabalho não visa a toda essa produção, mas às obras disseminadas no Brasil, nos idiomas inglês, 
espanhol e português. Em parte, isso corresponde à teoria analítica-composicional Unterweisung im 
Tonsatz, especificamente aos dois volumes iniciais – um descritivo da teoria e outro de aplicação prática 
em contraponto a duas vozes – publicados na Alemanha, respectivamente, em 1937 e 1939 e traduzidos 
ao inglês em 1941 e 1942 sob o título The Craft of Musical Composition. Essa obra foi concebida durante 
os últimos anos vividos na conturbada Berlim do III Reich como professor da Akademische Hochschule 
fuer Musik, da qual foi demitido pelo regime nazista em 1937. Outra parte inclui a obra didática para 
o ensino da harmonia e da percepção musical – A Concentrated Course in Traditional Harmony, vol. 1 e 

3  Escrita em 1963, a Missa para coro misto é a última obra de Hindemith.
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Elementary Training for Musicians, publicados, respectivamente, em 1943 e 1946, período correspondente 
aos primeiros anos vividos como imigrante nos Estados Unidos, em New Haven, estado de Connecticut, 
como Professor do Departamento de Música da Universidade de Yale.

No Brasil, enquanto a teoria do Unterweisung foi pouco disseminada e é muito pouco conhecida, 
a obra pedagógica sobre a harmonia tradicional e o treinamento em teoria elementar e solfejo, ao 
contrário, foi bastante utilizada nas instituições de ensino musical desde a segunda metade da década de 
1940, quando já estavam editadas em espanhol pela Ricordi de Buenos Aires. Traduzidos ao português 
sob os títulos “Curso Condensado de Harmonia Tradicional” e “Treinamento Elementar para Músicos”, 
esses livros vêm sendo reeditados continuamente.

3. Unterweisung im Tonsatz:4 uma teoria da “tonalidade cromática”

A inexistência de uma tradução ao português, a precariedade de referências desse tratado na 
literatura teórica brasileira e sua escassa introdução em bibliografias dos cursos de pós-graduação em 
Música do Brasil 5 atestam pouco conhecimento da teoria composicional de Hindemith no país. Por isso, 
oferecemos aqui uma visão geral muito superficial dos seus princípios básicos.

Original e especulativa, a parte teórica de Unterweisung se refere, basicamente, a harmonia, melodia e 
método analítico, assuntos que constituem as partes IV, V e VI do livro (Quadro 2). As partes anteriores 
(II e III) se concentram nos elementos constitutivos da melodia e da harmonia: o som musical, a série 
de classes de notas referencial para a “tonalidade cromática” de Hindemith, e sua noção particular a 
respeito dos intervalos e acordes, valorados e hierarquizados de acordo com princípios acústicos.

Duas premissas formam a base da teoria: Série 1 (Figura 1) e Série 2 (Figura 2). A Série 1 constitui 
uma ordenação do cromatismo total dentro da oitava, com base em operações realizadas na série 
harmônica (demonstradas na terceira coluna do Quadro 3).6 A ordenação obedece a uma hierarquia 
de relações entre as diferentes alturas relativas a um determinado som “progenitor” (no exemplo, Dó4). 
Ao longo da série, cada som subsequente possui uma relação de distância progressiva em relação à 
fundamental. Hindemith compara sua Série 1 ao sistema planetário, onde a primeira nota se compararia 
ao Sol e as seguintes aos planetas, em diferentes distâncias da estrela central. Quanto maior é a distância, 
menor é a proximidade da relação entre os sons. Assim os intervalos melódicos se definem, como a 
distância entre dois planetas em suas órbitas, enquanto os acordes seriam como figuras geométricas 
traçadas pela conecção de vários “planetas” em um determinado instante (Hindemith, 1945, p. 57). 

4  Uma tradução fiel ao português do título “Unterweisung im Tonsatz” seria “Instruções [Unterweisungen] em harmonia e 
contraponto” [im Tonsatz].
5  Como exemplo raro, encontramos a indicação da tradução ao inglês (The Craft...) na bibliografia básica de três disciplinas 
oferecidas pelo Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ (Análise e Criação Polifônicas, Composição III 
e IV).
6  Hindemith explica a formação escalar da Série 1 na Parte II (Der Werkstoff / The Medium), capítulos 8 (Neuer Vorschlag / 
New proposal), 9 (Der siebente Oberton / The seventh overtone) e 10 (Ableitung der übrigen Töne / Derivation of the remaining 
tones). V. Hindemith, 1940, pp. 50-82; ou Hindemith, 1945, pp. 32-43.
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Quadro 2 – Unterweisung im Tonsatz, Sumário (tradução das autoras).
SUMÁRIO

Parte I: Introdução        
Parte II: A Matéria prima

1.  Considerações gerais
2.  Sons harmônicos
3.  Natureza da série harmônica
4.  A tríade
5.  Caminho para a construção de escalas
6.  Afinação temperada
7.  Tentativas de escalas anteriores
8.  Nova proposta
9.  O Sétimo harmônico
10. Derivação dos demais sons
11. O coma
12. Panorama
13. Perspectiva

Parte III: Propriedades dos elementos

1. 1 Série 1
2. Sons de combinação
3. Inversões
4. Fundamentais dos intervalos
5. Tríades menores
6. Segundas e sétimas. Trítono
7. Significado dos intervalos
8. Valor harmônico e melódico dos intervalos
9. Harmonia tradicional
10. Disposição dos acordes
11. Agrupamento dos acordes
12. Valor das sonoridades 

Parte IV: Harmonia

1. Movimento em progressão de acordes
2. Estrutura a duas vozes
3. Flutuação harmônica
4. Movimentação harmônica com base na progressão da 

fundamental
5. Progressão entre acordes com trítonos
6. Relações de parentesco, construção de círculos tonais
7. Cadência
8. Contextos harmônicos maiores, progressão de graus
9. Modulação
10. Atonalidade, politonalidade
11. Emprego
12. Notas estranhas ao acorde
13. Notas estranhas ao acorde (continuação)

Parte V: Melodia

1. Teoria da melodia
2. Contextos harmônicos
3. Progressão de graus melódica
4. Segundas
5. Progressão de segundas
6. Final

Parte VI: Análises

1. Dies Irae (Coral gregoriano. Análise melódica)
2. G. de Machaut, Ballade “Il m’est avis”. Análise geral
3. J. S. Bach, Invenção a 3 Vozes em Fá menor. Análise harmônica
4. R. Wagner, Tristão e Isolda, Prelúdio. Análise melódica e 

harmônica
5. I. Stravinsky, Sonata para piano 1924, 1.ª movto. Análise 

harmônica
6. A. Schoenberg. Klavierstück op. 33a (c. 19-29). Análise 

harmônica.
7. P. Hindemith. Mathis der Mahler, Prelúdio. Análise integral.


     





 

Figura 1 – Série 1.
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Quadro 3 – Elementos da Série 1, respectivas derivações e frequências .7

N.o Classe de alturas Operação Frequência (Hz)

1 Dó Tom inicial 64
2 Sol 3.º parcial (Sol: 192 Hz) dividido por 2 96
3 Fá 4.º parcial (Dó: 256 Hz) dividido por 3 85.33
4 Lá 5.º parcial (Mi: 320 Hz) dividido por 3 106.66
5 Mi 5.º parcial (Mi: 320 Hz) dividido por 4 80
6 Mi∫ 6.º parcial (Sol: 384 Hz) dividido por 5 76.8

7 8 Lá∫ 4.º parcial (Dó: 256 Hz) dividido por 5 e multiplicado por 2 102.4
8 Ré 3.º parcial de Sol (Ré: 288 Hz) dividido por 4 72
9 Si∫ 4.º parcial de Fá (Fá: 341.33 Hz) dividido por 3 113.77

10 Ré∫ 4.º parcial de Fá (Fá: 341.33 Hz) dividido por 5 68.27
11 Si 3.º parcial de Mi (Si: 240 Hz) dividido por 2 120

12
Sol∫
Fá #

2.º parcial de Si∫ (Sib: 227.56 Hz) dividido por 5, ou
5.º parcial de Ré (Fá #: 360 Hz) dividido por 4

90/91

Como vimos, a Série 1 estabelece relações entre um som “progenitor” e os demais sons da totalidade 
cromática, numa ordem decrescente de valor. A Série 2, por sua vez, valora as distâncias entre os vários 
sons, estabelecendo uma ordem natural para os intervalos. Segundo Hindemith, na construção musical 
“a Série 1 provê os principais elementos da estrutura e a Série 2 fornece os menores materiais: ‘tijolos 
e argamassa, vigas, tábuas de assoalho, ripas e gesso’”. Enquanto a Série1 se deriva da série harmônica, 
a Série 2 provém de outro “fenômeno natural”:  os sons de combinação. A Série 2, portanto, é uma 
ordenação dos 12 intervalos com base nos sons de combinação (ou resultantes)9 para definir uma teoria 
da fundamental dos intervalos e uma hierarquia dos intervalos e acordes. Observando o dobramento 
de uma ou outra nota de um intervalo pelos sons resultantes, Hindemith considera o som dobrado 
como fundamental, por ter mais “peso” na sonoridade. No intervalo de quinta justa, o som dobrado é 
o mais grave e no intervalo de quarta justa, o mais agudo. Por isso, ele considera a quarta justa como 
mais “fraca” do que a quinta. No intervalo de trítono, não havendo som dobrado pelos resultantes, a 
identificação da fundamental obedece a um critério singular, que considera sua resolução. Em acordes, 
a fundamental é definida de acordo com o critério de “melhor” intervalo, determinado pela hierarquia 
da Série 2; a fundamental do “melhor” intervalo é também a do acorde. Na temporalidade musical, a 

7  Parcialmente derivada da Tabela 1.1 de Desbruslais – “The Corresponding Frequencies of Hindemith’s Series 1” (2018, p. 
26).
8  Hindemith evita o uso do 7.º harmônico (448Hz); segundo ele, o mesmo processo de derivação anterior aplicado a esse 
harmônico resultaria assustador [“... erschreckenden Ergebnisse”] (Hindemith, 1940, p. 55). Com os sete primeiros sons da 
série, Hindemith considera “exaurido” [“erschöpft”] o poder gerador de Dó. E passa, então, a usar os “filhos” de Dó (Sol, Fá, 
Mi) como geradores dos “netos” 8 a 11; e os “netos” (Si∫ ou Ré) como geradores dos “bisnetos” Sol∫ ou Fá # (ibidem, pp.  
57-60).
9  Som de combinação (também denominado resultante) é aquele que se percebe quando dois sons senoidais soam si-
multaneamente, a partir de uma determinada intensidade. “A frequência do som de combinação é sempre igual à diferença 
entre as frequências dos sons diretamente produzidos de um intervalo” (Hindemith, 1945, p. 61). Assim define Hindemith o 
som de combinação “de primeira ordem”, e os de segunda ordem como os que resultam entre um dos sons “diretamente 
produzidos” do intervalo e o som resultante de primeira ordem. (ibidem, pp. 61-62)
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sequência de fundamentais é a “progressão harmônica dos graus da série”, que nutre os conceitos de 
tensão harmônica10 e estrutura fundamental (background structure).

Força harmônica

Força melódica

Figura 2 – Série 2, com indicação da força harmônica e melódica dos intervalos, definida a partir dos 
sons resultantes (Hindemith, 1942, p. 87).

Baseando-se em fenômenos acústicos (os sons harmônicos) e psicoacústicos (os sons resultantes), 
a teoria de Hindemith propõe, principalmente, uma ideologia de relacionamento hierárquico dos 
elementos básicos da música – a nota e o intervalo – no universo cromático. Essa hierarquia deve 
comandar a concepção de melodias e do contraponto, bem como a construção e a progressão de 
acordes.

Após a Introdução, as 5 partes do tratado são:
2. “O Meio” (The Medium / Der Werkstoff): explicação teórica de fenômenos acústicos sobre os 

quais Hindemith fundamenta a concepção da Série 1: os sons harmônicos, a série harmônica, a 
problemática acústica do 7.º harmônico e subsequentes, a afinação temperada, a derivação de 
escalas a partir dos harmônicos.

3. “A Natureza dos elementos fundamentais” (The Nature of the Building Blocks / Eigenschaften der 
Bausteine) trata da constituição das duas séries que fundamentam a teoria e dos subprodutos 
que fundamentam a composição a duas e mais vozes: o intervalo e o acorde. Independente da 
harmonia triádica tradicional, a amplitude da concepção dos acordes obedece a um critério de 
classificação binária que se baseia na exclusão ou inclusão do trítono. Ao Grupo A pertencem 
os acordes que excluem o trítono e ao Grupo B, os que o incluem. Os dois grupos comportam 
subgrupos definidos, principalmente, com base na presença ou ausência de segundas e sétimas 
(Quadro 5, em anexo). Aos acordes classificados são atribuídos valores gradativos, definidos pela 
constituição intervalar. Esses valores irão determinar distintas qualidades de progressões.

4. “Harmonia” (Harmony / Harmonik) define, argumenta e exemplifica uma teoria da harmonia 
baseada nas Séries 1 e 2, focalizando aspectos particulares da teoria, tais como: a) o movimento 
em sucessões de acordes resultando em “energia harmônica”; b) a vinculação do desenvolvimento 
harmônico ao movimento melódico, levando ao recomendável planejamento da “moldura de 
duas vozes” (two-voice framework), isto é, o contorno exterior da harmonia, que deve satisfazer 

10  Acordes com trítonos definem áreas de tensão harmônica e aqueles formados com quintas e quartas definem de áreas 
de estabilidade harmônica.
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a alternância entre tensões e relaxamentos; c) “flutuação harmônica” (harmonic fluctuation / 
Harmonische Gefälle), ou seja, o aumento e a diminuição de tensão na música, dependente da 
progressão entre categorias de acordes  (Grupos A e B);11 d) “relações familiares” (Verwandschaft 
Erziehungen von Akkorden), ou seja, a constituição de centros tonais definidos na sucessão das 
fundamentais dos acordes, relacionados pelo critério de pertinência aos Grupos A e B e ao 
critério de abrangência intervalar a partir da Série 2; e) progressão de fundamentais em um 
contexto maior (Roots degree progression / Stufengang im harmonischen Sinn), cuja definição segue 
a Série 1; outros assuntos são: f) a construção linear ; g) cadências; h) modulações; i) atonalidade e 
politonalidade; j) sons estranhos aos acordes.

5. “Melodia” (Melody / Melodik) apresenta uma teoria da estruturação melódica a partir da Série 1, 
considerando: a progressão de linearizações acórdicas (essencialmente por saltos); a progressão de 
campos harmônicos (responsável pela coerência lógica); e as progressões de segundas (estrutura 
fundamental). Esses aspectos devem garantir a percepção de uma estrutura melódica que faça 
sentido.

6. “Análises” (Analysis / Analysen) contém estudos analíticos de peças de diferentes épocas e estilos 
(do canto gregoriano à contemporaneidade do compositor), no sentido de demonstrar que a 
metodologia exposta no livro se aplica à análise de músicas de qualquer época e estilo.12 

Ao contrário do primeiro volume, o segundo é quase inteiramente prático, compreendendo uma 
sucessão de regras e exemplos. Inicia pela escrita controlada da melodia (à maneira dos cantus firmi 
no tratado de Fux, porém no espaço cromático) e segue para a composição a duas vozes. Nesse 
livro, ele reconhece que ainda está longe de chegar à importância que têm seus princípios teóricos na 
composição de 3 ou mais vozes.13

O terceiro volume só foi publicado em 1970, pela Schott de Meinz, Alemanha. Não traduzido ao 
inglês, teve, certamente, pouca repercussão internacional e, aparentemente, nenhuma no Brasil. Neste 
volume, Hindemith claramente pretendeu oferecer um sistema de base tonal alternativo ao método 
dodecafônico de Schoenberg, que ele tão severamente criticou.

A não publicação do quarto volume (visando à composição a 4 vozes) deixou a teoria incompleta, 
não havendo alcançado a “composição livre”.

A teoria de Hindemith é controversa, principalmente pela falta de consistência na derivação da 
Série 1. Apesar de haver definido uma regra – “para se chegar a cada novo som na escala, divide-se o 
número da vibração de cada harmônico sucessivamente pelos números de ordem dos sons precedentes 

11  É neste ponto (da “flutuação harmônica”) que Simon Desbruslais relaciona a teoria de Hindemith à teoria de Ernst 
Kurth (Grundlagen des linearen Kontrapunkts, 1917): no que tange à cinética, à energia potencial dos acordes, que não são 
considerados como objetos inertes. (Desbruslais, 2018, p. 40).
12  Canto gregoriano (Dies Irae); Machaut (Il m’est avis, ballade), J. S. Bach (Invenção a 3 vozes em Fá menor), Wagner (Tristão 
e Isolda, Prelúdio), Stravinsky (Sonata para piano, 1.º movimento), Schoenberg (op. 33a, trecho de 10 compassos), Hindemith 
(Mathis der Maler, Prelúdio).
13  “We have not yet entered equally far into the domain of simultaneous sounds, or into the secrets of harmony … two-voice 
setting can give but a hint, compared with the important function which they [Unterweisung principles] fulfill in settings of more 
than two voices.” (Hindemith apud Desbruslais, 2018, p. 50).
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na série” –, 14 pode-se observar no Quadro 3 que a prescrição só se aplica a dois sons: o segundo 
(Sol) e o terceiro (Fá). O quarto som, por exemplo, provém da divisão do quinto harmônico por 3 e 
não por 4. Evitando o sétimo harmônico (devido à sua “constituição desviante”,15 segundo Hindemith) 
e os seguintes também, ele os substitui por novas fundamentais e novas sequências de harmônicos. 
Inconsistente, a Série 1 admite a convivência de método e arbitrariedade,16 fragilizando a teoria em 
sua pretensão científica; pretensão esta que busca a reanimação da síntese entre a música e as ciências 
naturais, com base em Helmholtz, Oettingen, Pitágoras, Kepler e Kurth (muito embora não estejam 
referidos no livro).17

Considerando que Hindemith começou a escrever sua teoria aos 40 anos,18 quando já era um 
renomado violista e um compositor maduro, prolífico e aclamado,19 Geoffrey Skelton, seu primeiro 
biógrafo em língua inglesa,20 conclui que a teoria do Unterweisung im Tonsatz deve ter sido concebida 
para consolidar a técnica e refinar o método, assim como para o ensino da composição,21 atentando para 
o fato de o livro e a ópera Mathis der Maler (1935) – obra crucial do domínio da técnica composicional 
– serem coetâneos. O Ludus Tonalis (1942), seu magnum opus do contraponto, é considerado por Simon 
Desbruslais como o “modelo quintessencial” da teoria de Hindemith em prática, referência máxima da 
transferência de uma concepção teórica para a composição livre. Na estrutura da Fuga 3, por exemplo, 
o autor observa a perfeita simetria em torno do compasso mediano (Quadro 4); na voz superior, a 
simetria vai do primeiro compasso ao 59; na voz intermediária, do compasso 13 ao 47, e na voz do 
baixo, do compasso 7 ao 53. As somas dos compassos inicial e final de cada simetria (1 + 59; 13 + 47; 
7 + 53) resulta sempre em 60, número total de compassos da peça. O centro tonal Fá corresponde ao 
terceiro elemento da série 1, o que não é coincidência, mas demonstra o planejamento da sequência 
de centros tonais das 12 fugas do Ludus em correspondência com a Série 1.

A “progressão dos graus da série (Melodiestufengang / Degree progression),22 um dos conceitos 
centrais na teoria de Hindemith sobre a estruturação da melodia, também pode ser observado em 

14  Nossa tradução desta regra tomou por base a tradução de Arthur Mendel (Hindemith, 1945, p. 34), em vez da esdrúxula 
formulação original de Hindemith: “An jeden Oberton einer Reihe werden nacheinander die Maße der unter ihm liegenden Töne 
der gleichen Reihe angelegt; die Teilung der Schwingungszahl des jeweils zur Berechnung vorgenommenen Obertones durch die 
Ordnungszahlen der unter ihm liegenden Töne der Obertonreihe ergibt die neuen Tonleitertöne.” (Hindemith, 1940, p. 52)
15  “Abweichende Gestalt”.
16  Hindemith se defende antecipadamente desse julgamento, quando escreve: “Este não é um processo arbitrário” (“Man 
wird nicht behaupten wollen, dies sei ein willkürliches Vorgehen”. Hindemith, 1940, p. 53).
17  O período da atuação profissional de Hindemith na Muskihochschule de Berlim (1927-1937) correspondeu ao desen-
volvimento de um certo “espírito de época” na Alemanha, marcado pelo interesse em experimentos acústicos. Em 1928, 
uma rádio experimental (Rundfunkversuchsstelle) foi fundada na escola, onde Hindemith pôde pesquisar fenômenos acústicos 
e inclusive construir o monocórdio usado na derivação acústica da Série 1 (conforme consta do capítulo II do Unterweisung 
I: “Der Werkstoff”). Vale salientar que a rádio foi dirigida por Friedrich Trautwein, que alí desenvolveu instrumentos originais, 
incluindo o Trautonium, ideal para a pesquisa acústica (Hindemith inclusive agradece a contribuição de Trautwein na primeira 
edição do Unterweisung I). Sabe-se, inclusive, que Hindemith fizera em Berlim uma gravação de sons de combinação, que 
embora acusticamente pobre, era usada em suas aulas para ilustrar o fundamento da Série 2.
18  Unterweisung im Tonsatz foi escrito entre dezembro de 1935 e março de 1937.
19  Na época, ele já havia composto 103 obras em diversos gêneros: da ópera ao oratório, do camerístico ao sinfônico.
20  Paul Hindemith: The Man Behind the Music (London: Gollancz, 1975).
21  V. Desbruslais, 2018, p. 13.
22  V. Hindemith, 1940, pp. 183-187.
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aplicação no Ludus. Na Fuga 1 (Figura 3), o sujeito corresponde à seguinte representação numérica de 
alturas ordenadas da Série 1 a partir de Dó, som 0: Œ1, 0, 8, 6, 11, 2, 9�. Se observarmos a relação entre 
as alturas nos tempos fortes Œ1, 8, 2�, notamos que a  organização estrutural corresponde a um início 
e fim próximos à altura “progenitora” Dó, com um significativo distanciamento no compasso central, o 
que corresponde a uma aplicação prática da “lógica harmônica da melodia”, tal qual desenvolvida em 
Unterweisung I: “(...) everything that has been said about harmonic fluctuation and tonal relations applies to 
melodic groups also, (...)” (Hindemith, 1940, p. 183).

Quadro 4 – Sinopse da estrutura da Fuga 3 do Ludus Tonalis: 23 S = Sujeito; CL = Contraponto livre;    
E = Episódio; Rr = Resposta real; Z = Motivo do Prelúdio/Postlúdio.

  Exposição
Voz superior [S CL CL E E CL CL S]
Voz intermediária - - [S E E S] CL CL
Voz grave - Rr CL E S S E CL S] Z
Centros tonais Fá Ré Fá Fá Lá Lá Fá Fá Ré Fá
Compassos 1-6 7-12 13-18 19-23 24-29 30 31-36 37-41 42-47 48-53 54-59

Figura 3 – Ludus Tonalis, início da Fuga 1.24

23  Conforme Desbruslais, 2018, p. 160.
24  A ilustração visual provém de uma edição do Ludus (Associated Music Publishers, 1950) com a qual Hindemith presente-
ou a esposa no seu cinquentenário. O leão (signo de Gertrud Hindemith), aqui marcando as entradas do sujeito, se encontra 
em outras partituras e cartas a Gertrud.
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Outra observação diz respeito à qualidade “quartal” das relações de alturas básicas (entre tempos 
fortes) no contraponto entre sujeito e contrassujeito ŒDó-Fá-Si∫-Mi∫-Lá∫-Ré∫-Sol∫-Dó∫�, expandindo 
a harmonia básica da Série 1 – ŒDó-Sol-Fá� –, formada pelos intervalos mais próximos da fundamental.

Como reflete Simon Desbruslais,25 pode-se conectar a ideologia “moderadamente modernista” e a 
rigorosa sistematização de Hindemith à restrição de liberdade do III Reich, alimentando a conjectura de 
que o investimento teórico tivesse sido uma tentativa de garantir sua fragilizada posição na Musikhochschule 
de Berlim, então dominada pela ideologia nazista.26 Por outro lado, a multifária linguagem musical 
na Alemanha dos anos 1920 deve também ter motivado a ordenação de um pensamento teórico 
que se encontra na ponta de uma linhagem de obras teóricas: a teoria da harmonia de Schoenberg 
(Harmonielehre, 1911), a teoria da energética de Kurth (Grundlagen des linearen Kontrapunkts, 1917) e o 
contraponto organicista em níveis estruturais hierárquicos de Schenker (Der freie Satz, 1935).

4. Os manuais didáticos de Hindemith: a exigência da plenitude na 
formação musical

Se a teoria composicional de Hindemith (Unterweisung im Tonsatz) foi concebida durante seus últimos 
anos de ensino na Musikhochschule em Berlim (entre dezembro de 1935 e março de 1937), os manuais 
didáticos para o desenvolvimento da percepção e o ensino da harmonia tradicional foram concebidos 
durante seus primeiros anos como professor na Universidade de Yale.27 A motivação desses livros 
práticos foi sua insatisfação com o nível de conhecimentos em teoria elementar da música dos seus 
alunos nos Estados Unidos, seja nos cursos de curta duração ministrados em Buffalo ou Tanglewood 
(1940) ou na prestigiosa cátedra em Yale (onde foi professor efetivo a partir de 1941). Se em Berlim 
Hindemith pôde iniciar seus alunos da Hochschule na teoria do Unterweisung, nos Estados Unidos ele 
compreendeu que isso seria impossível sem uma preparação.28 Prova da exigência de alto nível de 
proficiência musical em nível médio é o teste de admissão para a classe de Hindemith da Universidade 
de Yale (Exemplo 4).

Elementary Training for Musicians (1946) e A Concentrated Course of Traditional Harmony I e II 
(1943/1949) representam um significativo contraste em relação a The Craft..., cuja complexidade 

25  Desbruslais, 2018, p. 301.
26  Em 1935, ano em que iniciou a escrever Unterweisung im Tonsatz, Hindemith foi pressionado por Joseph Goebbels, então 
Ministro da Propaganda do governo de Hitler, a tirar uma licença indefinida da Academia de Berlim. Isso o levou a aceitar um 
convite do governo da Turquia para supervisionar a criação de uma escola de música em Ankara, o que poderia ser politica-
mente considerado como uma forma de promoção internacional da cultura alemã. No entanto, os acontecimentos que se 
sucederam partir de março de 1937 (quando se demitiu da Musikhochschule) não permitiram sua continuidade na Alemanha. 
O livro foi publicado em julho de 1937 e em maio de 1938 integrou a exposição “Entartete Musik” (Música degenerada) 
em Düsseldorf junto a Harmonielehre de Schoenberg, sob a legenda “Teóricos da atonalidade”; na seção dos compositores, 
a música de Hindemith foi igualmente exposta como “Technisch gekonnt, Gesinnung verjudet” (“Tecnicamente hábil, com sen-
sibilidade judaica”). Nesse mesmo ano ele emigrou para a Suíça e em 1940, para os Estados Unidos.
27  Hindemith começou a lecionar em Yale em 1941.
28  Em Selected Letters of Paul Hindemith (G. Skelton, 1995, p. 167) estão registradas as queixas do professor sobre o nível 
dos alunos nos Estados Unidos como: “mais que monstruoso desleixo e ignorância prevalecem neste país em matéria de 
composição e teoria da música” [“... more than monstrous sloppiness and ignorance prevailing in this country in matters of com-
position and music theory.”] (Skelton apud Desbruslais, 2018, p. 271).



Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)

Ilza Nogueira e Maria Lucia Pascoal – A obra teórica de Hindemith

231

pressupõe a pedagogia do próprio autor. Os manuais didáticos, ao contrário, podem ser adotados por 
qualquer professor competente. Acompanhando a evolução de um estilo composicional que caminhou 
da pluralidade no sentido da uniformidade, os escritos teóricos de Hindemith mudaram da ambição 
especulativa ao pragmatismo dos conhecimentos estabelecidos, apresentando um corpo de exemplos 
adequado ao alunado norte-americano. Pode-se dizer que Elementary Training e Traditional Harmony  
estabeleceram o protótipo de muitos livros didáticos da segunda metade do século XX.

Exemplo 4 – Teste de admissão para a classe de Hindemith da Universidade de Yale.29

29  Imagem derivada do Exemplo 7.2 – “An Entrance Exam to Hindemith’s Yale Class” – de Desbruslais (2018, p. 272).
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Elementary Training... é um livro abrangente, que progride do nível rudimentar ao da competência 
profissional. Com o título “Treinamento Elementar para Músicos”, em tradução de Mozart Camargo 
Guarnieri, o livro vem sendo editado no Brasil pela Ricordi desde 1970, encontrando-se em sua 
sétima edição (2019). A edição original norte-americana e a tradução ao espanhol (Emiliano Aguirre) 
publicada pela Ricordi Americana, ambas de 1946, circularam no Brasil nas décadas de 1950 e 1960. 
O conteúdo inclui o domínio da escrita rítmico-métrica, dos intervalos, da leitura em várias claves, da 
transposição, da harmonia básica, dos ornamentos e de várias escalas tonais e modais, ao tempo em que 
exercita o desenvolvimento da percepção e da coordenação rítmico-melódica em ditados dificultados 
progressivamente e na execução de múltiplas tarefas simultâneas, como, principalmente, cantar e tocar 
ou reger.

Assim como Elementary Training..., A Concentrated Course of Traditional Harmony (1943) inclui vários 
níveis da intelectualidade musical, evitando a teorização e adotando uma metodologia de explicações 
sucintas em textos concisos seguidos de vários exemplos, como indica o subtítulo do volume: 
“com ênfase em exercícios e um mínimo de regras”. Traduzida ao português pelo Maestro Souza 
Lima, a segunda edição de Traditional Harmony foi publicada no Brasil em 1949 pela Editora Irmãos 
Vitale, com o título Curso condensado de Harmonia Tradicional. Desde então, já temos cinco edições 
(1949/1959/1998/2008/2019). O livro introduz o estudante aos conhecimentos básicos da tonalidade 
diatônica, desde os rudimentos da formação de tríades maiores e menores, seguindo progressivamente 
pela complexidade dos acordes sobre todos os graus, incluindo as notas estranhas, as dominantes 
secundárias, as alterações e a modulação. A prática ao teclado e a leitura a quatro vozes de todo e 
qualquer exercício são altamente incentivadas, refletindo a importância dada ao desenvolvimento da 
percepção das características da harmonização. O volume também reflete o pendor do autor pelos 
cânones e pelo contraponto, focando a necessidade de construir linhas melódicas contrapontísticas a 
começar pelas vozes extremas (soprano e baixo).

O segundo volume foi publicado primeiramente na Alemanha, em 1949 (Harmonie-Übungen für 
Fortgeschrittene) e posteriormente nos Estados Unidos, em 1953 (A Concentrated Course in Traditional 
Harmony, Vol. 2: Exercises for Advanced Students), focaliza exercícios mais detalhados e desafiantes. Este 
volume não foi traduzido ao português e publicado no Brasil, e a versão em inglês parece não ter sido 
utilizada como material didático no país.

Desde as primeiras edições, as vendas indicaram um interesse muito maior nos manuais didáticos de 
Hindemith do que em sua teoria especulativa.

5. A introdução do legado teórico e musical de Hindemith no 
Brasil 30

Assim como ocorreu com a introdução da teoria da Harmonia Funcional de Riemann e da Teoria 
dodecafônica de Schoenberg no Brasil, foi Koellreutter quem introduziu o legado teórico e musical de 

30  Às professoras Adriana Moreira, Carole Gubernikoff, Marilena de Oliveira, Marisa Fonterrada e Regina Schlochauer, agra-
decemos os depoimentos que enriqueceram nossas reflexões sobre a herança pedagógica de Hindemith no Brasil.
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Hindemith no país.31  Quando da criação do “Música Viva” em São Paulo,32 em 1944, em uma entrevista 
na qual é perguntado se o público poderia compreender as obras mais avançadas do repertório 
moderno, Koellreutter responde: “A orientação do nosso ensino musical é atrasadíssima, anacrônica e, 
numa palavra, deslocada de nosso tempo.” (Koellreutter, 1944)

Essa afirmação do músico alemão após 7 anos no Brasil justifica seus esforços para a introdução 
das teorias composicionais contemporâneas e respectivas produções artísticas no Brasil. Para vencer o 
“atraso”, fazia-se também necessário o preparo elementar para a recepção dos novos conhecimentos 
composicionais que seu aprendizado na Alemanha e na Suíça lhe proporcionaram. Conhecimentos 
desenvolvidos, principalmente, pelos dois grandes nomes da época na Europa: Schoenberg e Hindemith.

Da mesma forma como ocorreu com Hindemith ao emigrar para os Estados Unidos em 1940, a 
emigração de Koellreutter para o Brasil em 1937 estimulou sua atuação profissional no sentido da 
pedagogia. Desde 1938, ele dava aulas de música particulares e em escolas. Na década de 1950, seu 
interesse pedagógico formalizou-se na criação de cursos e escolas: o Curso Internacional de Férias em 
Teresópolis (1950-1955), a Escola Livre de Música em São Paulo (1952) – posteriormente denominada 
Seminários Livres de Música Pró-Arte (1956), os Seminários de Música Pró-Arte no Rio de Janeiro 
(1953) e os Seminários Livres de Música da Universidade da Bahia em Salvador (1954), hoje Escola 
de Música da Universidade Federal da Bahia. Nesse contexto, a bibliografia utilizada por Koellreutter 
incluiu os trabalhos didáticos de Hindemith, principalmente o Curso Condensado de Harmonia Tradicional, 
já publicado no Brasil em 1949. Dentre seus ex-alunos que exerceram a pedagogia da Harmonia e 
Percepção musical com base nos ensinamentos de Koellreutter – os quais, evidentemente, basearam-se 
em Hindemith – estão: Cyro Brisolla (São Paulo, 1915-1984), Damiano Cozzella (São Paulo, 1929-2018), 
Ernst Mahle (Stuttgart, 1929), Roberto Schnorrenberg (São Paulo, 1929-1983) e Paulo Herculano 
Gouvêa (São Paulo, 1935-2017).

Nos Seminários Livres de Música Pró-Arte, na década de 1950, o Professor Damiano Cozzella, 
fazia um uso “seletivo”, não metódico, de ambos os manuais didáticos de Hindemith (Adiestramiento 
elemental... e Armonia tradicional). A cravista e pianista Regina Schlochauer lembra que o professor 
Cozzella “decidia o que era importante” nos livros.33 Como resultado daquele trabalho, ela considera 
que “a escuta passou a ser diferente”, em virtude da ampliação do repertório canônico e do requisito 
de escrever música (exercícios ou pequenas formas). No final dos anos 1960, as professoras Marilena 
de Oliveira, Marisa Fonterrada e Maria Lúcia Pascoal iniciavam atividades didáticas de Teoria nos cursos 
técnicos da Academia Paulista de Música, em São Paulo, onde adotavam o Adiestramiento elemental..., 
que lhes fora apresentado durante sua formação (matérias teóricas) com os professores Cyro Brisolla, 

31  Obviamente, a obra musical de Hindemith não era desconhecida de compositores brasileiros que viveram temporaria-
mente na Europa e Estados Unidos entre os anos 1920 e os anos 1930 (Villa-Lobos e Guarnieri, por exemplo). A Koellreut-
ter coube, principalmente, sua introdução em meios institucionais de disseminação cultural (escolas, emissoras radiofônicas, 
programações artísticas).
32  Ativo entre os anos de 1939-1950, o Movimento “Música Viva” registrava entre seus objetivos, divulgar a música contem-
porânea através do compositor e de sua obra, promover cursos e concertos, publicar estudos e composições. As atividades 
se iniciaram no Rio de Janeiro e se estenderam para várias capitais do Brasil (ver “Manifesto 1946, Declaração de Princípios” 
em Kater, 2001, pp. 63-66).
33  Depoimento escrito concedido às autoras em janeiro de 2020.
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Damiano Cozzella, Ernst Mahle e Roberto Schnorrenberg (todos ex-alunos de Koellreutter na Escola 
Livre de Música Pro-Arte de São Paulo).34 Pascoal destaca o planejamento de exercícios adicionais, 
conforme sugerido ao professor no Prefácio, e o estímulo à criatividade, também sugerido em cada 
capítulo (“invente exercícios semelhantes”). Posteriormente, atuando na Escola Municipal de Música 
(SP) e na Fundação Magda Tagliaferro, as professoras também se utilizaram do Curso condensado de 
Harmonia tradicional. Pascoal considera que os livros proporcionavam “bons resultados na coordenação 
rítmico-melódica, na afinação, na prática de intervalos e no solfejo, assim como no desenvolvimento 
da criatividade na prática da harmonia”. Especialmente na Fundação Magda Tagliaferro, as professoras 
desenvolveram um trabalho de improvisação e criação de pequenas peças a partir das ideias deHindemith, 
usando piano e o instrumental Orff.35

A Professora Carole Gubernikoff relata o uso dos manuais didáticos de Hindemith na década de 
1960 e início dos anos 1970, período de sua formação musical em São Paulo, tanto nos cursos livres 
dos Seminários de Música Pro Arte quanto no curso superior de Música da Escola de Comunicação 
e Artes da USP (Gubernikoff, 2020). Na USP, ela foi aluna do professor George Olivier Toni, ex-aluno 
de Koellreutter. Segundo Gubernikoff, o professor também utilizava anotações de aula de Koellreutter. 
“Estas notas, que se tornaram livros de vários autores sobre harmonia e, também, contraponto, eram 
compartilhadas em vários ambientes. Na década de sessenta, nos Seminários de Música da Pro Arte, o 
professor Paulo Herculano36 utilizava as mesmas anotações.” Sobre os livros de Hindemith, ela relata: “Eu 
gostava muito de fazer os exercícios do livro de Harmonia Tradicional, apesar das inúmeras correções que 
meus exercícios mereciam! Mas meu predileto era o Treinamento Elementar para Músicos, principalmente 
os exercícios de ritmo; eu não só gostava do próprio exercício, como desenvolvia relações ainda mais 
complexas para mim.” Posteriormente, no início de sua profissionalização, Gubernikoff utilizou os mesmos 
manuais em aulas particulares: “Usava os livros básicos e criava e solicitava que criassem exercícios.”

A professora Adriana Lopes Moreira registra o uso dos primeiros capítulos do Curso condensado de 
Harmonia tradicional e do Treinamento elementar para Músicos no Curso Técnico do Conservatório Musical 
Carlos Gomes (Campinas, SP), onde foi estudante na década de 1980.37 Ela considera que os citados 
volumes “sedimentam, de maneira bastante sólida, o conhecimento proposto”. No entanto, recorda 
que “alunos cuja formação se diversificava da tradicional (baseada no repertório erudito ocidental) 
apresentavam dificuldades importantes para a realização dos exercícios de Hindemith. Sendo assim, 
para a docência de disciplinas coletivas onde alunos têm formações diversas, pondera que o material 
didático de Hindemith deve estar associado a outros “que proponham práticas organizadas em níveis 

34  Entre 1960 e 1963, as professoras foram alunas do Curso de Formação de Professores de Música da Secretaria de 
Estado dos Negócios do Governo de São Paulo, onde os professores (Cyro Brisolla, Damiano Cozzella, Diogo Pacheco e Ro-
berto Schnorrenberg) adotavam o “Adiestramiento...”, e também se chegou a conhecer a técnica de análise de “The Craft ...”.
35  Pascoal, Depoimento escrito.
36  Paulo Herculano Marques Gouvêa (São Paulo, 1935-2017) estudou com Koellreutter na Escola Livre de Música Pró-Arte 
em São Paulo.
37  Em depoimento escrito concedido às autoras (Moreira, 2020), Adriana Moreira se refere ao ensino da Professora 
Lucielena Terribile, ex-aluna de Maria Lúcia Pascoal, que adotava o Treinamento elementar para músicos e o Curso Condensado 
de Harmonia tradicional, dentre outros autores.
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mais gradativos e com formas mais diversas de desenvolvimento motor e rítmico”. Atualmente, como 
professora da matéria Percepção Musical na Graduação em Música da USP, ela indica o “Treinamento 
elementar...” integrando uma extensa “bibliografia complementar” de uma mais reduzida “bibliografia 
principal”.38

Nossa consulta formalizada a professores de teoria e percepção musical em instituições de ensino 
profissionalizante da música sobre sua experiência com os manuais didáticos de Hindemith, embora 
não abrangente, registrou, notadamente em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro (estados do trânsito 
profissional de Koellreutter nas décadas de 1940 e 1950), um uso regular e praticamente exclusivo dos 
manuais pedagógicos de Hindemith nos anos 1950 a 1960, com notados resultados positivos.  Já na 
década de 1980, tem-se uma visão crítica mais voltada ao repertório, o que leva os professores que 
integram uma terceira geração da ascendência pedagógica de Koellreutter a considerarem ao menos 
um ponto de vista questionável: o repertório básico, que justificaria uma utilização não mais exclusiva 
dos livros didáticos de Hindemith, e sim como metodologia complementar, integrando uma bibliografia 
mais ampla.

A complexa teoria composicional de Hindemith foi disseminada principalmente entre os membros 
do Musica Viva, provavelmente na versão traduzida ao inglês: The Craft of Musical Composition: Theoretical 
Part (1942) e Exercises in Two-Part Writing (1941). Melos e Hamonia acústica: princípios de composição 
musical (1988) de César Guerra-Peixe, um dos membros do Grupo Música Viva, não somente projeta-
se como “ressonância” da obra teórica de Hindemith como testemunha sua introdução no Brasil via 
Koellreutter : “Foi o prof. Koellreutter quem trouxe para o Brasil o estudo da melodia e daquilo que ele 
denominava ‘harmonia acústica’, ambos os estudos com apoio nas obras de ensino de Paul Hindemith 
e outros” (Guerra-Peixe, 1988, p. 5).39 

Se o passar dos anos conduziu Koellreutter para outros interesses estéticos e sua pedagogia da 
harmonia finalmente seguiu a trilha da Harmonia funcional riemanniana,40 pode-se afirmar que o 
conhecimento da obra artística, teórica e pedagógica de Hindemith entrou no Brasil via Koellreutter. 
Nos recém-fundados Seminários Livres de Música da Universidade da Bahia (1954), foi de Hindemith a 
primeira peça do século XX a ser executada pela recém-criada orquestra de cordas: Cinco peças para 
cordas, op. 44 (1927), executada 3 vezes no ano 1957, duas delas sob a batuta de Koellreutter. Em 1958, 
o programa do V Festival Internacional de Música incluiu Plöner Musiktag (1932) e Die Vier Temperamente 
(1940), já ao lado de outros compositores contemporâneos: Honneger, Prokofiev, Stravinsky e Webern. 
Assim, Koellreutter cumpria em Salvador sua missão de contemporaneizar a educação musical no Brasil, 
curiosamente iniciando com aquele que conhecera pessoalmente durante seus anos de estudante na 

38  Essa “bibliografia principal” inclui Benward, B.; Kolosick, T. Percepção musical: prática auditiva para músicos, Trad. de Adriana 
L. C. Moreira (2017). Carr, M.; Benward, B. Percepção musical: leitura cantada à primeira vista, Trad. de Adriana L. C. Moreira. 
(2017). Durham, T. L. Advanced Tonal Dictation (2005). Edlund, L. Modus Novus: Studies in Reading Atonal Melodies (1963). 
Friedmann, M. L. Ear Training for Twentieth-Century Music (1990).  Gramani, J. E. Rítmica. (2004). Schaeffer, P. Solfège de l’objet 
sonore. Trois Microsillons d’exemples sonores de Guy Reibel assiste de Beatriz Ferreyra illustrant le traité des objets musicaux. (1998 
[1967]). Smalley, D. “Spectro-morphology and Structuring Processes”. In: Emmerson, S. (Ed.). The Language of Electroacoustic 
Music (1986). Smalley, D. Space-Form and the Acousmatic Image (2007).
39  Segundo Guerra-Peixe, a expressão “harmonia acústica” seria uma tradução livre da teoria da harmonia cromática de 
Hindemith.
40  Sobre o tema (Koellreutter e a disseminação da teoria riemanniana no Brasil), ver Almada et al., 2018, pp. 131-138.
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Staatliche Akademische Hochschule für Musik em Berlim (1934-1936). Se, aos 84 anos de vida, Koellreutter 
minimizou seu contato musical com Hindemith em Berlim (como se pode ler em duas entrevistas 
concedidas no ano 1999),41 curiosamente encontram-se na ideologia didática de Koellreutter os 
mesmos princípios defendidos por Hindemith: integração de disciplinas; ensino teórico contextualizado 
na literatura musical; liberdade metodológica e curricular ; estímulo à criatividade; incitação da dúvida e 
incentivo à reflexão sobre o conhecimento transmitido.42

6. A repercussão do legado teórico de Hindemith no Brasil

O fato de o legado teórico de Hindemith ser muito pouco divulgado no Brasil não é um caso isolado 
do ensino musical a nível internacional. Nos Estados Unidos, onde foi professor durante 12 anos e teve 
uma carreira exitosa de compositor, grande desvalorização da sua obra teórica ocorreu a partir do 
seu regresso à Europa em 1953. Justamente nessa época, a teoria dos conjuntos de Babbitt e a teoria 
schenkeriana, bem como os manuais práticos de Walter Piston para o ensino da harmonia, contraponto 
e orquestração começavam a ganhar terreno e popularidade nas universidades norte-americanas. Esses 
fatos devem ter concorrido para o progressivo distanciamento dos livros de Hindemith das bibliografias 
curriculares. Uma outra realidade não desprezível é o fato de que alunos divulgam e eternizam a obra 
de seus mestres; e ocorre que os alunos de Hindemith nunca ocuparam posições de destaque em 

41  Em “Encontros com Koellreutter : sobre suas histórias e seus mundos” (Tourinho, 1999), a autora registra o seguinte 
depoimento de Koellreutter : “algo que entrou em toda bibliografia sobre mim e não está correto: dizem que fui aluno de 
Hindemith! Eu assisti um curso de extensão que Hindemith deu sobre a nova teoria; mas eu era um dos muitos que fez isto!”. 
Outro depoimento parecido se encontra em uma entrevista concedida à Folha de São Paulo (in: Adriano, Carlos e Bernardo 
Vorobow, 1999), quando Koellreutter responde à pergunta se havia sido influenciado por Hindemith: “Fiz um curso de férias 
com ele, esse foi meu contato. Talvez isso se deva esclarecer. Assisti a seu primeiro curso na Universidade de Berlim. Chamei 
de ‘harmonia acústica’ suas conferências sobre composição moderna. Ele era mal visto pelo governo também. Não me tornei 
de fato discípulo de Hindemith. Aliás, quem conhece minha obra percebe logo que estou mais na direção austríaca, da escola 
vienense de Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton Webern.”
42  Recomendações pedagógicas de Hindemith (Hindemith, 1988, p. X): 1) “O tipo comum de aulas de teoria, nas quais 
jamais se ouve uma nota musical cantada ou tocada, exceto nos acordes batidos no piano pelo professor, deve desaparecer! 
Tais aulas são tolas, como também o é o atual desmembramento do Ensino Elementar em cursos separados de teoria e 
ditado, ou o de Harmonia em cursos ‘Escritos’ e ‘Tocados’.” 2) “O Professor deverá assimilar, detalhar a matéria e encontrar 
seu próprio caminho (...).” . “(...) facilitar o aprendizado (...) da forma menos escolástica possível a fim de que se sinta continu-
amente uma estreita relação com a música viva.” (...) 3) “(...) a imaginação do aluno deverá ser continuamente estimulada pela 
advertência: ‘invente exercícios parecidos’”. 4) “E este conselho é para o aluno: não acredite nunca em qualquer afirmação, 
a menos que esta lhe seja demonstrada e provada (...).”
Recomendações pedagógicas de Koellreutter (in: Adriano, Carlos e Bernardo Vorobow, 1999): 1) “Uma das características do 
pensamento hodierno – e por isso mesmo um dos imperativos do ensino nos tempos atuais – é a tendência à integração, 
num todo, das disciplinas em que se ramifica o saber humano.” (In: Bastianelli, 2004, p. 27) [Essa valorização do conheci-
mento holístico teve consequências que sobreviveram a época de Koellreutter na Universidade da Bahia. Como exemplo, 
temos a criação da matéria ‘Literatura e Estruturação Musical’ em meados dos anos 1960, que se poderia definir como uma 
‘apreciação musical avançada’, no modelo de seminários, onde o professor trabalhava um misto de teoria, estética e análise, 
tendo na discussão a estratégia motivadora]. 2) “Ensinar é desenvolver no aluno o estilo pessoal (...). É indispensável que 
em todo o ensino artístico se sinta o alento da criação.” “Sugeri abolir currículos acadêmicos e substituir conservatórios por 
Centros de Atividades Lúdicas e Criatividade Musical.” “(...) substituição do ensino acadêmico, baseado em fórmulas e regras 
que matam a força criadora e reduzem a arte a um processo.” 3) “É indispensável que em todo o ensino artístico se sinta 
o alento da criação.” 4) Ao aluno: “não acredite em nada que o professor diz, em nada que você ler e em nada que você 
pensar ; pergunte sempre ‘por quê?’”
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instituições de ensino, se os comparamos com os alunos de Piston,43 por exemplo.
No Brasil, se a introdução da obra teórica e artística de Hindemith deveu-se a Koellreutter, o destino 

dessa obra no país estaria traçado, principalmente, pelos seus alunos. Como dito acima, na década de 
1940 o Unterweisung foi apresentado ao Grupo Música Viva, principalmente formado por alunos de 
Koellreutter : César Guerra-Peixe, Cláudio Santoro, Edino Krieger, Eunice Katunda e Geni Marcondes. 
Sob o estímulo de Koellreutter, o propósito de modificar o status quo do cenário musical brasileiro 
tanto visava à introdução de obras do grande cânone europeu pouco divulgadas no país (desde a 
Renascença ao romantismo tardio) quanto dos movimentos de vanguarda, onde a Segunda Escola de 
Viena, Stravinsky e Hindemith representavam “a nata” das tendências estéticas. 

Dos 90 roteiros dos programas radiofônicos do Grupo veiculados no período 1946-1950,44 constam, 
no ano 1946,45 seis programas dedicados à música de Hindemith,46 ao passo que nos programas dos 
anos seguintes, seu nome não consta. Não obstante, em relação a todos os compositores veiculados, 
nota-se Hindemith dentre os mais presentes, ao lado de Milhaud, Shoenberg, Stravinsky e dos brasileiros 
Guerra-Peixe e Santoro. 

Se a história ainda não é clara com respeito ao desaparecimento de Hindemith das emissões 
radiofônicas do Música Viva – mesmo porque Schoenberg persistiu, ao lado de compositores microtonais 
– verifica-se nos programas um viés politonal ao lado de outro nacionalista, voltado à produção latino-
americana. Teria a mudança da estética de Hindemith nos seus anos americanos, da complexa sintaxe 
nas obras dos anos 1920 a uma tendência “moderadamente moderna”47 e cientificamente determinada 
desapontado o grupo brasileiro (principalmente o seu líder)? Se no final da década de 40 o compositor 
gozava o auge de seu prestígio nos Estados Unidos,48 certamente não veio dos Estados Unidos o 
antecipado declínio da estima de Hindemith no Brasil. Antecipado, sim, porque a década de 1950 
consolidou, gradualmente, o declínio da popularidade da música e da teoria de Hindemith nos Estados 
Unidos e mesmo internacionalmente. Até hoje o histórico prestígio de Hindemith não se recuperou, 
fato que justifica as palavras com que Simon Desbruslais inicia o 7.º capítulo – “Hindemith’s Legacy” – 
do seu livro sobre “A Música e a Teoria da Música de Hindemith”: “A História da Música não tem sido 
atenciosa para com Hindemith. (...) Parece que a História não sabe bem como lembrá-lo.49

“Nos Seminários Livres de Música da Universidade da Bahia, durante os anos 1960, as obras de 
câmera de Hindemith faziam parte do repertório didático e os professores de Harmonia, ex-alunos de 
Koellreutter, utilizavam seu primeiro livro de Harmonia Tradicional. Vale salientar que o livro de Harmonia 

43  Walter Piston (1894–1976) ensinou na Universidade de Harward entre 1926 e 1960, tendo muitos alunos 
que alcançaram grande prestígio nacional e internacional como, por exemplo, Elliott Car ter. Harold Shapero, 
Leonard Bernstein, Samuel Adler.
44  Devemos a recuperação desse precioso acervo ao musicólogo Carlos Kater (Kater, 2001, pp. 283-342).
45  Kater discrimina 39 roteiros do ano 1946.
46  As obras veiculadas foram: Prelúdio e Fuga; Die Junge Magd, op. 23; Ludus Tonalis (1.ª audição brasileira por Eunice Katunda); 
Sonata para violino e piano; Sinfonia em Mi bemol maior e Metamorphose (1.ª audição sulamericana).
47  A essa mudança corresponde um maior uso de coleções formadas por intervalos de quartas, comparadamente ao 
pluralismo do seu período anterior, onde a escala octatônica, a de tons inteiros e as derivadas do jazz são mais evidentes.
48  Nos 12 anos vividos nos Estados Unidos (1940-1952), Hindemith recebeu 14 encomendas, o que atesta seu prestígio 
no país.
49  “Music History has not been kind to Hindemith. (...) History, it seems, does not know quite how to remember him.” (Desbruslais, 
2018, pp. 267-268).
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de Koellreutter (Harmonia Funcional: Introdução à teoria das Funções Harmônicas) só foi publicado no 
Brasil em 1978, desde quando adquiriu um status de livro guia no cenário acadêmico brasileiro.50 

A partir da década de 1980, quando a maioria dos docentes do ensino musical no Brasil começaram 
a realizar mestrados e doutorados nos Estados Unidos com subsídio do programa Capes-Laspau-
Fulbright, voltavam trazendo em sua bagagem intelectual o conhecimento da teoria schenkeriana e o 
treinamento em harmonia e contraponto dos manuais de Walter Piston (Harmony, 1941), Allen Forte 
(Tonal Harmony in Concept and Practice, 1962) e Schoenberg (Theory of Harmony, 1978), principalmente. 
Desde então, o subsídio didático da teoria tonal no Brasil ampliou-se consideravelmente. Mas, apesar 
disso, os manuais práticos de Hindemith publicados no Brasil continuaram sendo reeditados, tendo o 
Curso Condensado de Harmonia Tradicional e o Treinamento Elementar para Músicos tido em 2019 as 5.ª 
e 7.ª edições, respectivamente.

Recentemente, alguns trabalhos acadêmicos (artigos) têm reavivado o interesse na teoria 
composicional de Hindemith, seja comparando-a ao tratado de Fux (comparação esta já incentivada na 
própria obra de Hindemith) ou observando-a a partir do Melos e Harmonia Acústica de Guerra-Peixe.

Em “Hindemith e Fux: uma análise comparativa do Gradus ad Parnassum e The Craft of Musical 
Composition” (2002), Guilherme Sauerbronn de Barros assinala semelhanças entre os dois tratados, nas 
perspectivas ideológica, metodológica, organizacional e estrutural. A indicação da voz como instrumento 
natural de excelência na educação musical é um dos pontos em comum. Se Fux acreditava que a 
prática vocal traria de volta o desenvolvimento melódico alcançado pelo contraponto de Palestrina, dois 
séculos depois, Hindemith também defendeu o papel central do canto na formação do músico. Outro 
ponto é a tendência a “elevar proposições à condição de leis naturais”, o que Sauerbronn chama de 
“discurso naturalizante” (além da preferência pelo “instrumento natural” da educação musical – a voz –, 
a classificação dos intervalos a partir da série harmônica). Finalmente, Sauerbronn atenta para o tipo de 
discurso didático: enquanto Fux se vale de um diálogo entre o mestre e o discípulo, Hindemith se dirige 
ao leitor/aluno através de comentários, sugestões e exemplos de realizações dos trabalhos.

Nos anos 2013 e 2014, Ernesto Hartmann publicou dois ensaios autorreferentes demonstrando 
a influência de Hindemith, via Koellreutter, no compêndio teórico Melos e Harmonia Acústica de 
Guerra-Peixe. “O Melos e Harmonia Acústica (1988) de César Guerra-Peixe, Koellreutter e Hindemith: 
similaridades e princípios básicos” (2013) e “O Melos e Harmonia Acústica 1988 de César Guerra-Peixe: 
um breve estudo de sua estrutura e das influências de Hans Joachim Koellreutter e Paul Hindemith 
em sua confecção” (2014). Ambos decorrem do seu trabalho de 2011 “O Caderno de Estudos com 
Koelreutter 1944 e o Melos e Harmonia Acústica 1988 de Cézar Guerra-Peixe: similariddes e princípios 
básicos” apresentado em comunicação oral no XXI Congresso da Anppom (Hartmann, 2011, pp. 952-
958). Nesses trabalhos, Hartmann compara The Craft of Musical Composition com Melos e Harmonia 
Acústica nos aspectos de estrutura, conteúdo e estratégia didática, apontando o Caderno de Estudos com 
Koellreutter 1944 de Guerra-Peixe como o caminho entre eles.

50   Uma avaliação crítica minuciosa desse livro, com todas as suas contradições, encontra-se em Almada et al., 2018.
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A mais recente publicação no Brasil sobre a vida e a obra de Hindemith é o livro “Paul Hindemith: 
músico por inteiro” (Editora Tipografia Musical, 2018), de Marco Aurélio Scarapinella Bueno. Escrito 
em forma de comunicação jornalística, o livro aborda detalhadamente aspectos da vida do compositor, 
valorizando as circunstâncias históricas dos momentos das composições, os fatos políticos que 
circunscreveram sua trajetória musical entre Alemanha, Estados Unidos e Suíça, e também as três 
igualmente importantes facetas da carreira profissional do “músico por inteiro”: o grande intérprete, o 
compositor prolífico, e o pedagogo aclamado.
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ANEXO
Quadro 5 – Grupos e subgrupos de acordes (Reprodução: The Craft...1942, pp. 224-225. Tradução das 

autoras).
QUADRO PARA A DISPOSIÇÃO DE ACORDES

Grupo A (Sonoridades sem trítono) Grupo B (Sonoridades com trítono)
I. Sem segundas ou sétimas

1 – Fundamental no baixo

2 – Fundamental acima do baixo

II. Sem segundas menores e sétimas maiores 
 Trítono submisso

a) Com sétima menor (sem segunda maior)
    Fundamental no baixo

b) Com segunda maior e sétima menor
1 – Fundamental no baixo

2 – Fundamental acima do baixo

3 – Com mais de um trítono

III. Com segundas ou sétimas

1 – Fundamental no baixo

2 – Fundamental acima do baixo

IV. Com segundas menores e sétimas maiores 
  Um trítono ou mais submissos

1 – Fundamental no baixo

2 – Fundamental acima do baixo

V. Indeterminado V1. Indeterminado, trítono predominante
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