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Primeiro, começaremos
com o dobramento da tônica

de um acorde V...
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...e aproximar aquela
oitava com um semiton

abaixo da nota mais alta,

...e um semiton acima
da nota mais baixa...
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...e, finalmente, adicionar a
tônica como a terceira nota.
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˙ ˙A�im como naquela tensão incrível um pouco
antes do herói finalmente beijar a mocinha
sensível, o semitom é o intervalo mais

usado para criar tensão na música do período
da prática comum. Ela move todo o estilo!

Se um semitom pode criar tamanha tensão, então que tal dois
semitons soando simultaneamente? Vamos abusar da criatividade
aqui por um minuto e descobrir um novo jeito de aproximar o acorde
diatônico. Ne�e caso, nós o usaremos para aproximar a tríade dominante.

O resultado é um novo acorde, que chamamos de acorde de sexta aumentada,
depois do intervalo criado pelas notas de cima e de baixo.

Acordes de sexta aumentada são acordes predominantes,
significando que eles são usados para aproximar acordes
dominantes. Eles geralmente são usados para aproximar

tríades dominantes, não sétimas dominantes, por causa
das tônicas dobradas presente nas tríades dominantes.

No entanto, eles também
aproximam acordes de tônica

em segunda inversão, que também
contém um quinto grau da

escala dobrado.

Raramente, acordes de sexta
aumentada são encontrados
transcritos abaixo uma quinta
justa, analisados como "em bemol
dois", e usados para aproximar um
acorde de tônica em posição
fundamental.
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Se usarmos apenas
três notas e
dobrarmos a

tônica, nós temos
uma sexta aumentada

italiana.
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Se adicionarmos o
segundo grau da
escala ao invés

de dobrar a tônica,
nós obtemos a

sexta aumentada
francesa.
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E se substituirmos
o segundo grau da

escala com a
terça bemol da

mesma, nós obtemos
a sexta aumentada

Alemã.

Al.6

&

?

˙# ˙˙ ˙

˙b ˙n˙b ˙
I6

4

b

&

?

˙ ˙˙ ˙

˙ ˙˙b ˙

Al.6 V

&

?

˙# ˙˙ ˙
˙b ˙˙b ˙5

E, finalmente, ao resolver
acordes de sexta Alemã a uma
tríade dominante, você pode se

deparar com quintas
paralelas... mas é

perfeitamente aceitável!
Mozart fazia i�o

o tempo todo!
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