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Explicar a enarmonia do ponto de vista prático, é bastante simples, por exemplo, 

a nota F# é o mesmo som da nota Gb, ou seja, uma única nota pode ter dois 

nomes, obtendo a mesma sonoridade. De modo muito superficial, podemos 

afirmar que a enarmonia diz a respeito a nomenclatura e não ao som, 

especificamente. Isto ocorre de acordo com a função de determinada nota em 

um discurso musical.  

 

No campo harmônico de F#, como acabamos de ver, o sétimo grau é o 

E#m7(b5), na prática sabemos que o E#, é o mesmo que F. Porém diante do 

discurso musical, ligado ao campo harmônico de F#, já temos um “F”, obrigando 

o sétimo grau, para cumprir a função da sensível se tornar “E#”.  

O exemplo acima é apenas um dentre vários que poderíamos expor aqui. Aos 

poucos vamos nos acostumando com essa prática. Se, adicionarmos um 

“sustenido” na nota “Mi”, já nos deixa desconfortáveis, imagina adicionar dois 

sustenidos ou dois bemóis? Pois é... Essa situação pode ocorrer, inclusive com 

os nomes de “dobrado sustenido” ou “dobrado bemol”.  

 

Se analisarmos o campo harmônico de A#. Os três primeiros graus do CH 

seriam:  

 

Primeiro grau: A# (pensando em tríade) 

Segundo grau: B#m, o que já seria uma situação de nomenclatura atípica 

Terceiro grau: C##m. Sim!! Dó dobrado sustenido ou seja totalmente atípico e 

nada prático. E inexistente quando analisamos acordes, mas super possível ao 

ler por exemplo uma melodia em uma partitura. 

 

Portanto, pensando agora nos mesmos sons, porém com a nomenclatura 

diferente. Transformamos o CH de A# em Bb.  

 



Ficaria da seguinte forma. 

Primeiro grau: Bb (pensando em tríade) 

Segundo grau: Cm, já seria uma situação de nomenclatura natural. 

Terceiro grau: Dm. Ficaria muito fácil de entender, deixando de lado o confuso 

Dó dobrado sustenido menor, que, embora exista do ponto de vista teórico, 

dificulta ao invés de ajudar.  

 

Espero ter ajudado, caso tenha necessidade entraremos novamente nesse 

assunto. Grande abraço pra vocês e seguimos firmes!! 


