
Diminutos como Dominantes
Serão tratados aqui acordes constituídos por quatro notas todas à distancia de 3ª menor. A sua 
designação mais comum é acordes de 7ª diminuta.

Estes acordes tem a particularidade de quando construídos a partir de qualquer uma das notas que o 
constituem, manter sempre a relação intervalar entre estas, ou seja, sempre 3ªs menores. Isto faz 
com que estes acordes, na realidade não tenham efetivamente uma inversão, e apenas mudem o seu 
registo e nomenclatura.

Estes acordes têm ainda a particularidade de gerar dois trítonos entre as notas que o constituem, 
sendo por isso acordes que carecem obviamente de resolução. Por essa razão é possível conferir a 
estes acordes, diferentes funções dominantes de acordo com uma determinada fundamental.

Por outras palavras, ao acrescentar uma nova nota, à distância de 3ª maior descendente, de cada 
uma das notas que o constituem, é possível conferir-lhe quatro funções dominantes diferentes.

Através deste procedimento é possível que este acorde de 7ª diminuta assuma a função de 
dominante de quatro fundamentais distintas, logo, de oito tonalidades diferentes (dó maior, dó 
menor - mi bemol maior, mi bemol menor - sol bemol maior, sol bemol menor - lá maior, lá menor)

São acordes que permitem modular para outras tonalidades de forma rápida e eficaz, ou de 
simplesmente assumir uma função de dominante secundária temporariamente. Na tonalidade de dó 
maior, independentemente de como este acorde aparece escrito, este poderia ser visto da seguinte 
forma :

            V7(b9)                                   ↓VII7(b9)                                          ↓II7(b9)                                          III7(b9)                         
                   º                           º                                        º                                    º 
Por estas razões é comum que seja o acorde seguinte a determinar a verdadeira função de um acorde 
de 7ª diminuta, e só assim entender a progressão harmónica corretamente.

Pensando de forma mais simples o próprio acorde diminuto que é formado num 7º grau de uma 
tonalidade é um acorde que na maior parte das vezes tem a função de dominante da tónica.
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