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  A harmonia funcional é uma vertente teórica voltada para a formação de músicos profissionais 

e amadores que, ao longo do século XX, foi internacionalmente disseminada. Atualmente está 

presente em variados ambientes de ensino e aprendizagem musical e, com isso, seu corpo 

conceitual se propaga através de um amplo e diversificado volume de materiais instrucionais. 

Entretanto, em linhas gerais se observa que, dado ao interesse voltado para a formação técnica e 

aplicações consideradas práticas, são menos difundidos os textos que, com caráter de revisão 

crítica, abordam as circunstâncias históricas e as questões ideológicas, estéticas e filosóficas que 

acompanham o surgimento e a consolidação dessa teoria. O legado da harmonia funcional está 

associado ao nome daquele que é considerado o seu principal proponente e formulador: o 

musicólogo, historiador e pedagogo musical alemão Hugo Riemann (1849-1919). E comumente 

se considera que o seu texto fundador é o “Vereinfachte Harmonielehre oder die Lehre von den 

tonalen Funktionen der Akkorde” (Teoria-de-harmonia simplificada ou a teoria das funções 

tonais dos acordes) que Riemann publicou em 1893. Contudo, é preciso levar em conta que o 

entendimento de Riemann sobre a lógica dos movimentos harmônicos e das relações intervalares 

entre as fundamentais dos acordes foi se refinando em diversos trabalhos. Além desse trabalho 

em progresso do próprio Riemann, são vários os estudiosos, discípulos de Riemann ou não, que 

realizaram revisões e modificações sobre a chamada Teoria Funcional. Com isso, hoje se 

considera que essa lógica musical permitiu o desenvolvimento analítico e composicional, abrindo 

novos horizontes para a interpretação das escolhas harmônicas de artistas do barroco ao 

romantismo, sendo bastante aceita também na apreciação e no ensino da música popular. 

 O presente estudo realiza uma leitura comentada de dois textos acerca do ideário que sustenta 

a harmonia funcional. Para tanto trabalha com duas traduções. Uma delas é a tradução do artigo 

“Musikalische Logik: Ein Beitrag-zur Theorie der Musik”, publicado originalmente em 1872. A 

partir da versão em inglês, “Musical logic: a contribution to the theory of music”, publicada pelo 

Journal of Music Theory em 2000, este artigo foi vertido para o português como “Lógica 

Musical: Uma contribuição para a teoria da música” por Raísa Silveira (UDESC, 2017). Esse 

“Lógica Musical” é apontado como o primeiro texto em que o jovem Riemann, protegido pelo 

pseudônimo de Hugibert Ries, expõe publicamente suas teses. A segunda tradução propõe uma 

versão em português do capítulo “Riemann e la rappresentazione sonora” extraído do livro 

“Logica musicale: storia de un’idea” publicado em 2011 pelo musicólogo italiano Mauro 

Mastropasqua. Essa segunda tradução foi realizada pelo próprio bolsista do projeto, ao longo da 

pesquisa de iniciação científica (2016/2017), a partir do contato direto, como aluno do Prof. 

Mastropasqua na Università di Bologna, durante o ano letivo de 2015, através do Programa de 
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Mobilidade Estudantil da UDESC – PROME INTERNACIONAL. Da leitura crítica desses textos 

destaca-se que: no contexto da teoria musical austro germânica do século XIX, Riemann constrói 

suas teoria sobre a funcionalidade da tonalidade harmônica a partir de um diálogo com algumas 

fontes principais. Uma delas é a teoria desenvolvida pelo teórico, compositor e professor alemão 

Moritz Hauptmann (1792-1868), autor do “Die Natur der Harmonik und der Metrik: zur Theorie 

der Musik”, publicado em 1853, e hoje considerado como o trabalho que inaugurou o argumento 

de que, as relações entre os acordes tonais guardam analogia com o modelo dialético. A partir 

daí, Riemann encontrou na ideia de dialética como síntese dos opostos desenvolvida pelos 

filósofos de seu tempo, tais como Kant, Fichte e Hegel, as bases para afirmar que o instinto 

musical é uma forma de pensamento lógico que, como tal, raciocina por dedução, indução, 

hipótese e inferência em busca de um encadeamento coerente dos sons musicais. Para Riemann, 

da mesma maneira como “toda frase melódica, todo floreio ornamental, se movimenta através da 

sucessão tese, antítese, síntese” também o processo formativo da harmonia poderia ser 

compreendido mediante a apreensão das funções fundamentais que, relacionando-se umas com as 

outras, determinariam progressões conformadas em tese, antítese, síntese. A figura mostra uma 

interpretação dialética, proposta por Riemann para os primeiros oito compassos do segundo 

movimento da Sonata op. 2, n. 1 de Beethoven: 

 

 
 

Adiante, em 1914 e 1916, Riemann publicou dois ensaios em que inclina a sua lógica 

musical para um entendimento de “representação sonora” (Tonvorstellung) defendendo que a 

escuta musical é uma atividade altamente desenvolvida de ‘funções lógicas do espírito humano. 

Por fim, tornaram-se mais visíveis algumas das principais noções filosóficas que embasam no 

desenvolvimento da Harmonia Funcional. Apesar de procurar simplificar as mais complexas 

relações harmônicas, nem Riemann e nem seus sucessores obtiveram pleno êxito em sanar os 

pontos falhos de uma teoria que permite margens interpretativas bastante abertas e, por isso, 

considerada instável. Compreender essas relações, entre teoria musical e a cultura, resulta em 

uma maior aproximação às estruturas dessa teoria e de sua origem.  


