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Sexta Napolitana

Adicionalmente ao acorde de empréstimo modal,
há um outro acorde modal que se encaixa bem com

acordes emprestados, mesmo que ele não seja, de fato,
emprestado da tonalidade menor paralela.

E�e acorde é uma
tríade maior

construída a partir  do
segundo grau bemol

da escala.

Há algumas coisas intere�antes
sobre e�e acorde. Uma é o fato

de ser quase exclusivamente
usado em primeira inversão.

Sério! Mesmo e�e acorde
sendo extremamente comum

no período da prática comum,
há raros casos em que tenha

sido usado na posição
fundamental. Segunda

inversão é mais
raro ainda.& wwwbb

A segunda coisa intere�ante sobre
ele é seu nome: você pode pensar que
ele seja chamado de "segunda bemol",
de acordo com os outros acordes de empréstimo.

Mas e�e é o primeiro de um pequeno grupo de
acordes com nomes especiais. Este em particular
é chamado de Acorde Napolitano.

Nápoles scarla�i

"Napolitano" significa "de Nápoles",
em referência a cidade de Napoli,
Itália. O acorde não é exatamente
de Nápoles, ele foi apenas a�ociado
com as óperas escritas pelos
compositores napolitanos como
Ale�andro Scarla�i.

O engraçado é que, e�e acorde foi muito
usado antes do período de Scarla�i,
em composições longe das côrtes da Itália.

Também vale mencionar que apesar de quase todos os teóricos
e livros de teoria chamarem o acorde de "Sexta Napolitana",

ele é mais apropriadamente um "Acorde Napolitano Seis". I�o
porque nas raras situações em que é usado em posição
fundamental, ele é simplesmente chamado de Acorde

Napolitano, e quando encontrado em segunda inversão,
é chamado de Napolitano 6/4.

Já que não dizemos I6 como “um sexto,” nós não
deveríamos dizer “Sexta Napolitana” para N6!

N6DÓ:
O acorde de sexta Napolitano, uma vez
que é criado na forma de supertônica,
tem algumas características de um
acorde de função subdominante
pois frequentemente resolve em direção
a uma função dominante. Na verdade, é
muito comum de se ver um acorde
napolitano resolvendo a uma sétima
dominante em terceira inversão,
ou a um acorde cadencial 6/4.

(Mesmo o acorde Napolitano tendo muito
em comum com outros acordes de função
subdominante, ele é frequentemente
a�ociado como parte de um grupo maior
de acordes chamados predominantes,
e o título de "função subdominante" é
geralmente limitado a acordes
subdominantes e supertônicos
e suas variantes.)

Já que e�e acorde não é de
empréstimo ele pode ser usado

em tons maiores e menores.
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