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RESUMO 

 

 

A partir da análise do improviso feito pelo guitarrista Eric Johnson (1954) na música 

“Cliffs of Dover” e de digitações escritas por Mozart Mello (1992) em sua apostila de aula 

“Guitarra Fusion”, é percebido que existem várias possibilidades de execuções das tríades 

abertas, por essa razão fora vista a necessidade de um mapeamento destas tríades no braço da 

guitarra em duas sistemáticas: horizontal e vertical (através do sistema CAGED), visando a 

técnica e facilidade de execução do instrumentista, que por sua vez, varia de acordo com o 

contexto musical. Após a apresentação dessas digitações é demostrado uma proposta de 

estudo. Na primeira etapa deste trabalho, é proposto um estudo técnico para a memorização 

de todas as digitações sugeridas, desde horizontal à vertical, como também em todas as 

qualidades de tríades: maiores, menores, diminutas e aumentadas. Na segunda etapa, frases 

do guitarrista Nelson Faria de seu livro “A arte da improvisação” que possuem o uso de 

tríades em sua construção, e trechos do solo do saxofonista Charlie Parker (1920) na música 

“Donna Lee”, que também usa como ferramenta tríades, onde é feito uma permuta de tríades 

fechadas para tríades abertas, possuindo como principal objetivo a busca por novas 

sonoridades. Para que tal análise seja concretizada, é desenvolvido um estudo sobre 

possibilidades de tríades na escala: lídia, dórica, lídio b7, superlócrio (alterada) e dominante 

diminuta. Para que assim seja compreendido o uso de sobreposições dessas tríades sobre 

determinado acordes, e assimilado o uso dessas tríades nas frases analisadas. 

 

Palavras Chave: tríades abertas; guitarra elétrica; sobreposição de tríades abertas; 

improvisação 



 

ABSTRACT 
 

 

From the analysis of the improvisation done by the guitarist Eric Johnson (1954) in 

the song "Cliffs of Dover" and from the shapes written by Mozart Mello (1992) in his “Guitar 

Fusion” class workbook, is realized that there are several possibilities of executions of the 

open triads, it was necessary to map these triads in the guitar arm in two systematic: 

horizontal and vertical (through the CAGED system), aiming at the technique and ease of 

execution of the instrumentalist, which in turn, varies from according to the musical context. 

After the presentation of these digits a study proposal is demonstrated. In the first stage of 

this work, a technical study is proposed for the memorization of all the suggested digits, from 

horizontal to vertical, as well as in all the qualities of triads: major, minor, diminished and 

aumented. In the second stage, phrases by guitarist Nelson Faria from his book " A Arte da 

Improvisação " which have the use of triads in their construction, and excerpts from the solo 

of saxophonist Charlie Parker (1920) in the song "Donna Lee", which also uses as tool triads, 

where it is made an exchange of closed triads for open triads, having as main objective the 

search for new sonorities. For this analysis to be carried out, a study on the possibilities of 

triads in the scale: lydian, dorian, overtone scale, altered scale and dominant diminished is 

developed. In order to understand the use of overlays of these triads on a given chord, and 

assimilated the use of these triads in the phrases analyzed. 

 

Key words: open triads; electric guitar; open triads superimposition; improvisation; upper 

structure 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No contexto da música popular, a improvisação é uma ferramenta que se faz 

imprescindível, pois a partir da mesma o instrumentista pode criar uma identidade própria, 

além de criar “o desenvolvimento de novas vertentes musicais, novas formas, novos 

compositores, novas possibilidades de trabalho e novas técnicas de composição” (ALBINO, 

2009, p. 4). Muitas são as definições a respeito da improvisação, mas com uma mesma 

essência, na qual explana Baione (2001), em que a improvisação pode ser definida como 

“invenção de um solo”. O que intriga um estudante iniciante da improvisação é de como 

inventar esse solo de forma que crie essa nova identidade. Para que se compreenda a 

improvisação, faz-se necessário entender a existência de várias técnicas para se obter uma 

criação consciente e espontânea de um “solo”. Cortes (2012), aponta algumas técnicas de 

improvisação utilizadas na música europeia, como: técnicas de ornamentação de melodias, 

adição de melodia ou melodias pré-existentes em uma linha melódica, entre outras. 

Para elucidar mais sobre o assunto da improvisação, é importante citar o jazz, pois é 

de onde provém as técnicas a serem estudadas na presente pesquisa. Uma delas é a de 

sobreposição de tríades, que segundo Voepel (2001), era utilizada com frequência pelo 

renomado saxofonista Charlie Parker (1920) no jazz Bebob. Para que um amante da 

improvisação desenvolva essa técnica, faz-se necessário entender como executar as tríades. 

No caso da guitarra elétrica, instrumento abordado na presente pesquisa, existem inúmeros 

trabalhos a respeito do mapeamento das tríades, como “Acorde, Arpejos e Escalas” FARIA 

(2009); “Guitarra Fusion” MELLO (1992); “Speed Picking” GAMBALE (1994). 

Em pesquisas a respeito das tríades, foram percebidas duas classes: abertas e 

fechadas. Nos livros de mapeamentos dessas tríades, pouco se aborda sobre a tríade aberta. A 

apostila “Guitarra Fusion”, MELLO (1992), aborda as tríades abertas através da sequência do 

campo harmônico maior, mas nada comparado ao mapeamento sistemático das tríades 

fechadas. Um dos objetivos do presente trabalho é de mapear as tríades abertas no estado 

fundamental e em suas inversões, de forma sistemática que aborde possibilidades de 

digitações em toda a região do braço da guitarra elétrica. Uma das ferramentas a serem 

utilizadas para tal é o sistema CAGED, sistema este que possibilita a execução de um mesmo 

acorde em vários lugares no braço da guitarra, que é abordado em vários trabalhos (citados 

anteriormente) que mapeiam escalas e tríades fechadas. 
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Durante o progresso do trabalho de mapeamento das tríades abertas no sistema 

CAGED, foi perceptível a existência de duas sistemáticas de digitações: a vertical e a 

horizontal. A ideia da digitação vertical se obteve pelo mapeamento através do sistema 

CAGED, pois através deste sistema é possível a execução de qualquer tonalidade de tríade 

em suas quatro qualidades (maior, menor, diminuta e aumentada) em uma mesma região do 

braço da guitarra, ideal para músicas com modulações, como no jazz e na bossa nova. O 

conceito de digitação horizontal partiu da análise de solos que utilizaram como ferramentas 

as tríades abertas, tais como “Cliffs of Dover” do guitarrista Erick Johnson, e também das 

digitações propostas por MELLO (1992) em uma sequência harmônica. 

Para a assimilação das tríades abertas, memorização no braço da guitarra, utilização 

como ferramenta no improviso através da sobreposição e utilização por meio da troca das 

tríades fechadas pelas tríades abertas é que se justifica a importância do presente trabalho, 

pois será tratado uma proposta de estudo que abordará esses temas de forma progressiva em 

relação a dificuldade do aluno. 

Através da procura bibliográfica para a presente pesquisa, foram encontrados alguns 

métodos que destacam a técnica como seu principal objetivo, como: “Técnica de Mão Direita 

– Arpejo” PINTO (2009); “L’Alphabet du Saxophoniste” PRATI (2008). Um fator comum 

entre esses métodos, apesar de serem para instrumentos diferentes, é que seus exercícios 

possuem uma variação na sequência de suas notas, possibilitando que o instrumentista utilize 

as mesmas notas em várias possibilidades de sequência. Essa mesma forma de exercício foi 

usada como base para criação de exercícios para a memorização das tríades abertas. Após 

passar a etapa de memorização de todas as qualidades de tríades, sendo: maior, menor, 

diminuta e aumentada, é proposto um estudo de permuta das tríades fechadas pelas tríades 

abertas em frases do livro “A Arte da Improvisação” FARIA (1991), que utilizam 

sobreposições de tríades, e em trechos do solo do saxofonista Charlie Parker na música 

“Donna Lee” que também utilizam tríades.
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1 IMPROVISAÇÃO 

 

1.1 Uma definição de improvisação 

 

  

Segundo a pedagoga Violeta Gainza (1983), a improvisação musical é toda execução 

musical espontânea produzida pelo executante. Além de Gainza, várias pesquisas apresentam 

vários significados referentes à improvisação, como por exemplo, na enciclopédia The New 

Grove Dictionary of Music and Musicians, que define a improvisação como: 

 

A criação de uma obra musical, ou de sua forma final, à medida que está sendo 

executada. Pode significar a composição imediata da obra pelos executantes, a 

elaboração ou ajustes de detalhes numa obra já existente, ou qualquer coisa dentro 

desses limites. (NETTL, 2000, p.94). 

 

Kenny e Gelrich (2002), também definem a improvisação como “[...] uma arte de 

performance por excelência, exigindo não apenas um longo período de preparação, incluindo 

um número extenso de experiências formativas musicais e extramusicais, como também 

habilidades (sofisticadas e ecléticas)”. Baione (2001), define de uma forma sucinta: 

“Improvisação é a invenção de um solo”. Portanto, por essas citações podemos chegar à 

conclusão de que a improvisação é um processo de criação espontânea de uma melodia no 

tempo real de uma obra. 

Um improvisador precisa entender as ferramentas e técnicas que são utilizadas para 

que se tenha uma espontaneidade na expressão musical, além do domínio do próprio 

instrumento. Cortes (2012), aponta várias técnicas utilizadas na improvisação da música 

europeia, como: técnicas de ornamentação de melodias, adição de melodia ou melodias em 

uma linha melódica, habitualmente chamada de cantus firmus, variação de temas de origem 

religiosa e profana, entre outras que foram utilizadas na Idade Média e no Renascimento. 

Atualmente, grande é a quantidade de técnicas utilizadas na improvisação, trazendo 

uma gama de resultados sonoros e linguagem musical. O presente trabalho vai tratar técnicas 

de improvisação, como o uso das tríades abertas em sobreposição a uma harmonia pré-

estabelecida (chorus), e a substituição de tríades fechadas pelas tríades abertas em frases e 

solos propostos na pesquisa. 
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1.2 O JAZZ E O IMPROVISO 

 

 

O Jazz é o estilo de interesse da presente pesquisa, visto que, é de onde se originaram 

boa parte das técnicas a serem estudadas. Sem a finalidade de estender o assunto, é possível 

que se aborde a relação da improvisação com o jazz, pois não há outro estilo musical que 

tenha tanta ligação com a prática do improviso, Calado (1990) diz que “Atualmente, a 

improvisação é um termo que quase se confunde com o jazz, jazz significa em boa parte 

musica improvisada, criada no momento [...]” ( p.41). 

Para compreendermos a relação entre o jazz e a improvisação, é necessário que se 

entenda um pouco sobre a sua história. Segundo Bezerra (2001), tal estilo musical se originou 

nos Estados Unidos no início do século XX, sendo concebido o termo jazz no final dos anos 

10 e início dos anos 20. Nesse primórdio do jazz, a improvisação era feita de forma coletiva, 

assim como afirma Cortes (2012):  

 

“Num primeiro momento, por volta de 1910, dentro do gênero jazzístico 

que ficou conhecido por rótulos como New Orleans, dixieland ou mesmo 

old time, nota-se um tipo de improvisação coletiva envolvendo contraponto, 

que muito se assemelha à prática do choro.” (CORTES, 2012, p.29). 

 

De acordo com Oliveira (2014), o trompetista Louis Armstrong junto com Sidney 

Bechet foram os principais responsáveis pela alteração do solo em grupo para o solo 

individual, além de contribuir com a criação do chorus. 

 

“Por volta dos anos 20 surge a figura inusitada do trompetista Louis 

Armstrong que ao lado de Sidney Bechet são apresentados como os 

principais personagens envolvidos na transição do solo coletivo para o solo 

individual. Louis desenvolveu o conceito de chorus onde se improvisa sobre 

a progressão harmônica da peça.” (OLIVEIRA, 2014, p. 19) 

 

Nos anos 30, surge um movimento denominado como swing, caracterizado pelas big 

bands, onde ainda havia solos individuais, mas o reconhecimento maior era dos 

compositores. (OLIVEIRA 

Na quarta década do século XX, surge o bebop, uma nova fase do jazz. Segundo 

Bezerra (2001), a principal característica dessa nova etapa era o virtuosismo técnico dos 

músicos em seus solos. “Como expoentes dessa fase destacaram-se o saxofonista Charlie 
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Parker, o trompetista Dizzy Gillespie, o pianista Thelonious Monk e o guitarrista Charlie 

Christian.” (OLIVEIRA, 2014, p. 20). 

 Uma das técnicas que serão abordadas no presente trabalho, é a técnica de 

sobreposição, que era uma das técnicas utilizadas pelo saxofonista de jazz Charlie Parker. 

Voelpel (2001), em seu livro ‘Charlie Parker for Guitar”, cita que Parker em uma de suas 

gravações “[...] tocou um arpejo de quase duas oitavas descendo e ascendendo em D maior 

em um ponto onde existe um acorde Ab7 na progressão [...]”. 

 Em seguida, nos anos 50, surge os estilo cool jazz e hard bop, estilo que de acordo 

com Cortes (2012), introduziu traços modais nas improvisações e composições. O cool jazz 

veio como uma resposta ao bebop, com uma sonoridade mais leve, calma e concisa. 

 A abordagem do cool jazz, associada à produção realizada na costa oeste dos Estados 

Unidos, priorizou a interpretação mais contida, utilizando menor quantidade de notas e deixando mais 

espaçamento nos temas e improvisos. O disco “Birth of the cool” (1949) do trompetista e band lider 

Miles Davis é considerado um dos marcos iniciais do estilo (CORTES, 2012, p. 33). 

O hard bop trouxe uma sonoridade mais extrovertida e pesada como afirma Cortes 

(2012): “O estilo ficou associado a músicos advindos da costa leste dos Estados Unidos. 

Destacam-se aqui instrumentistas como o baterista Art Blakey, o pianista Horace Silver, e os 

saxofonistas Sonny Rollins e John Coltrane, dentre muitos outros.” 

Posteriormente, surge o estilo mais ousado do jazz, o free jazz, com uma abordagem 

ao atonalismo, ao pulso irregular, a utilização explícita do ruído, entre outros. Na década de 

60, surge o fusion, trazendo como maior característica a fusão de elementos do jazz e do 

rock. Bezerra (2001), afirma que o álbum Bitches Brew do trompetista Miles Daves foi um 

marco para o nascimento do fusion no ano 1969. 

 

1.3 BREVE PANORAMA SOBRE A GUITARRA ELÉTRICA 

 

 

Tendo o violão como seu parente mais próximo, pelo fato de terem a mesma 

quantidade de cordas e a mesma afinação, a guitarra elétrica ganhou muita popularidade e 

uso no mundo inteiro. Esse fenômeno pode ser explicado através da variedade de timbres que 

é proporcionado pelo fato de sua eletrificação, possibilitando o uso de amplificadores, pedais 

de efeitos, pedaleiras e plug-ins em programas, distinguindo-a de outros instrumentos de 

corda como cavaquinho, banjo, viola etc, como afirma Silva (2018). 
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A eletrificação veio através da necessidade de uma maior projeção de som do violão, 

visto que na década de 20 era um dos instrumentos mais populares nos Estados Unidos. 

Prado (2009), afirma que esse fato de popularidade veio pelo “[...] seu preço, aliado à 

capacidade de deslocamento e à relativa facilidade de aprendizado [...]”, afirma também que 

“[...] os violões, quando tocados entre outros instrumentos de maior volume, revelavam 

alguns problemas. Os microfones (que foram criados em 1926) eram rudimentares, assim 

como os sistemas de amplificação. A necessidade de uma maior projeção sonora para o 

violão incentivou as experiências de diversos músicos e construtores.” (PRADO, 2009, p. 

75).  

O primeiro arranque para a eletrificação ocorreu em 1923, quando o bandolinista 

Lloyd Loar desenvolveu o primeiro captador para instrumentos de cordas. Posteriormente, 

em 1931, George Beauchamp, Paul Barth, Adolf Rickenbacker e Harry Watson criaram um 

captador magnético para um protótipo de guitarra havaiana elétrica (Lap-steel). Adiante, a 

renomada marca Gibson lançou um violão arredondado com duas bocas em forma de “f”, 

com um captador magnético no tampo, assim como afirma Prado (2009): 

 

Em 1936, a Gibson introduziu no mercado um violão de tampo abaulado, 

com bocas em “f’, que possuía um imenso captador magnético acoplado ao 

tampo por intermédio de parafusos e molas. Era o modelo ES-150, 

considerado o mais importante instrumento na transição do violão em 

guitarra elétrica. (PRADO, 2009, p. 78) 

 

 Afirmar de forma precisa a data de criação da guitarra elétrica é algo 

complexo, visto que, a guitarra surgiu a partir da tentativa de ampliar o som do violão. Vários 

autores mencionam diferentes datas e diferentes modelos referidos como a primeira guitarra. 

 

De acordo com Mazzoleni (2012, p. 28) “a primeira verdadeira guitarra 

elétrica foi feita por Adolph Rickenbacker em 1937”. Visconti (2010, p. 8) 

afirma que “em meados da década de 30, a empresa Gibson desenvolveu um 

captador para guitarras acústicas e no ano de 1935 lançou no mercado o 

modelo Gibson ES-150” (fig. 3). Para Molina (2008, p. 11) “a primeira 

guitarra elétrica foi a Tora ou The Log, Les Paul (fig. 4), um protótipo 

desenvolvido pela empresa Gibson em parceria com o guitarrista Les Paul, 

em 1941”. (SILVA, 2018, p. 13 e 14) 

 

 Segundo Silva (2018), as guitarras acústicas e semiacústicas tiveram uma forte 

participação na escola do jazz na década de 30, na qual os guitarristas Floyd Smith e Charlie 

Christian tiveram grande destaque. Atualmente, esses modelos de guitarra ainda são de muito 

uso no jazz por guitarristas de renome, como Pat Metheny, Pat Martino, George Benson, 
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John Scofield, entre outros. Também são utilizadas entre guitarrista da música instrumental 

brasileira, como Toninho Horta, Nelson Faria, Chico Pinheiro, Helio Delmiro, Ricardo 

Silveira, entre outros. 

 Em 1946, surge um dos nomes que seria referência para os guitarristas até os dias 

atuais: Clarence Leonidas Fender (1909-1991), mais conhecido como Leo Fender, que 

segundo Prado (2009), nasceu em Anaheim, no Estado da Califórnia (EUA). Leo trouxe, 

então, em 1949, o modelo maciço da guitarra elétrica com braço parafusado, que se tornou o 

modelo mais utilizado atualmente. A inovação de Fender fez muito sucesso com os músicos 

da época, e logo percebeu a importância, do ponto de vista econômico, da produção em 

massa dos instrumentos musicais (PRADO 2009, p. 82). 

 O primeiro modelo de guitarra criado por Leo Fender foi chamado de Esquire, e, 

posteriormente, aperfeiçoado, recebendo um tensor ajustável no braço e 3 posições nos 

captadores, tal modelo recebeu o nome de Fender Telecaster. 

 Depois da Telecaster, Leo lança a Stratocaster, modelo que possui chave de cinco 

posições, três potenciômetro, sendo um de volume e dois de tone e ponte móvel. “Simples, 

sólidas, fáceis de fabricar e consertar, as guitarras Fender arrasaram durante os anos 1950 

com o surgimento da mais excitante da década” (MAZZOLENI, 2012, p. 30). 

 O sucesso de Fender obrigou as marcas concorrentes a criarem modelos que 

oferecessem as mesmas vantagens citadas por Mazzoleni (2012). A Gibson então, em 

parceira com o guitarrista Les Paul, lança a guitarra modelo Les Paul em homenagem ao seu 

idealizador. Modelo esse que veio com a novidade de um captador humbucker, com bobinas 

duplas que ofereciam um som encorpado e robusto, diferenciando do som das guitarras 

Fender, com bobinas simples, que ofereciam um som “estalado”. 

 Surgiram outras marcas que, assim como a Gibson e a Fender, fabricaram guitarras 

com corpo maciço, tais como a Gretsch, Rickenbacker, Kay, Harmony e Danalectro (SILVA, 

2018, p.15). 

 Com o surgimento do Rock’n Roll, o uso da guitarra se tornou mais comum, passando 

a ser usada não só para o acompanhamento harmônico, mas também em arranjos de músicas 

e solos, tornando-se ainda o símbolo máximo do Rock. 
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2 TRÍADES 

 

2.1 Uma definição de tríades 

 

 

 

A tríade é formada pela colocação de dois intervalos de terças sobrepostos sobre uma 

determinada nota (fundamental), que soados simultaneamente formam acordes de três sons. 

A variação da qualificação dessas terças resulta em quatro possibilidades mais utilizadas, são 

elas: a tríade maior, a tríade menor, a tríade diminuta e a tríade aumentada.  

A tríade maior é representada apenas pela cifragem do acorde sem acréscimo de 

outras letras ou números, por exemplo: C, G, E etc. Possui a estrutura de tônica, terça maior e 

quinta justa: 

 

 

Fig. 2.1 – Tríade maior de dó, sol e mi 

 

A tríade menor é representada pela cifra de algum acorde acrescido da letra m 

minúscula, por exemplo: Cm, Gm, Em e etc. Possui a estrutura de tônica, terça menor e 

quinta justa: 

 

 

Fig. 2.2 – Tríade menor de dó, sol e mi 

 

A tríade diminuta é representada pela cifra de algum acorde acrescido de ° ou dim, por 

exemplo: C°, Gdim, E°, e etc. Possui a estrutura de tônica, terça menor e quinta diminuta: 

 

Fig. 2.3 – Tríade diminuta de dó, sol e mi 
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A tríade aumentada é representada pela cifra de um certo acorde acrescido de + ou 

aum (GUEST, 2006, p. 28), ou (#5) (FARIA, p. 13), a exemplo disso: G+, C(#5), Eaum, e 

etc. Estruturada em tônica, terça maior e quinta aumentada: 

 

 

Fig. 2.4 – Tríade aumentada de dó, sol e mi 

 

As tríades estruturadas nas formas apresentadas (tônica, terça e quinta), são nomeadas 

de estado fundamental, podendo permutar a sua ordem, fenômeno nomeado de inversão. A 

respeito das tríades existem duas inversões: na primeira inversão a terça é a nota mais grave, 

na segunda inversão a quinta é a nota mais grave. 

 

Tríade maior e suas inversões: C, C/E e C/G 

 

Fig. 2.5 – Inversões da tríade maior 

 

Tríade menor e suas inversões: Cm, Cm/Eb e Cm/G 

 

Fig. 2.6 – Inversões da tríade menor 

 

Tríade diminuta e suas inversões: Cm(b5), Cm(b5)/Eb e Cm(b5)/Gb 

 

Fig. 2.7 – Inversões da tríade diminuta 
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A tríade aumentada é considerada a primeira simetria da música, por ser estruturada 

em terças maiores, resultando na mesma estrutura (tônica, terça maior e quinta aumentada) a 

cada dois tons (MELLO, 1992, p. 3), permutando apenas a sequência de suas notas: C(#5), 

C(#5)/E e C(#5)/G# 

 

Fig. 2.8 – Inversões da tríade aumentada 

No exemplo acima, temos como resultado das inversões da tríade aumentada de Dó 

três novos acordes: E(#5) e G#(#5). A nota Dó é enarmônica da nota Si sustenido, a qual 

seria a quinta aumentada de Mi, e terça maior de Sol sustenido. 

  

2.2 DIFERENCIANDO TRÍADES FECHADAS DE TRÍADES ABERTAS 

 

 

O termo tríade fechada se dá pelo fato das notas da tríade estarem o mais perto 

possível, separadas por intervalos de terça e dentro de uma mesma oitava, como 

exemplificado anteriormente. A tríade aberta é, portanto, quando se rompe o limite de uma 

oitava e se evita a sobreposição de terças, resultando em uma nova sequência dessas notas: 

 

 

Fig. 2.9 – Tríade aberta de dó, sol e mi 

 

Essas tríades também possuem suas inversões, obedecendo o mesmo padrão das 

tríades fechadas: 

 

 

Fig. 2.10 – Inversões tríades abertas de dó 
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O sítio Music Clan analisa as tríades abertas de uma forma distinta, pensando na 

tríade como um círculo formado pelas suas notas. No sentido horário formaria o padrão 

fechado, e no senti anti-horário o padrão aberto das tríades: 

 

 

Fig. 2.11 – Sentido das tríades fechadas e abertas 

Fonte https://musicclan.com.br/blog/triades-abertas/ 

 

2.3 MAPEANDO AS TRÍADES NO BRAÇO DA GUITARRA ELÉTRICA: 

DIGITAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

 

No presente trabalho, serão tratadas duas formas de se digitar as tríades abertas e suas 

inversões. Fato esse que visa a técnica na guitarra elétrica, visto que algumas digitações 

proporcionam maior facilidade ao deslocamento dos dedos do instrumentista de uma tríade 

para outra na forma vertical, e outros na forma horizontal. Algumas dessas digitações são 

propostas na apostila de apoio de aulas do guitarrista Mozart Mello “Guitarra Fusion” e 

outras por base o ‘Sistema CAGED”. Algumas dessas digitações serão vistas através da 

transcrição do solo do guitarrista Eric Johnson (1954) na música “Cliffs of Dover”. 

 

2.3.1 Sistema CAGED 

 

 

O sistema CAGED, é uma forma sistemática de visualizar as notas no braço da 

guitarra a partir de cinco acordes maiores básicos que possuem corda solta. São eles Dó 

maior (C), Lá maior (A), Sol maior (G), Mi maior (E) e Ré maior (D).  

 

https://musicclan.com.br/blog/triades-abertas/
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Fig. 2.12 – Sistema CAGED 

Fonte: http://julioherrlein.com/site/?page_id=1637 

 

O nome deste sistema é sugerido pela sequência desses cinco acordes em forma de 

cifra. O guitarrista Mozart Mello, em sua videoaula Guitarra Fusion, nomeia esse sistema 

como “Sistema 5”, consequência do número de acordes utilizados. 

Com esse sistema, é possível repetir o mesmo acorde no braço inteiro da guitarra, 

possibilitando apenas a troca das formas desses acordes, como representado abaixo: 

 

Fig. 2.13 – Sistema CAGED em dó 

Fonte http://julioherrlein.com/site/?page_id=1637 

No gráfico foi representado o acorde de Dó maior nas formas de: Dó maior, Lá maior, 

Sol maior, Mi maior e Ré maior. Essas formas podem ser repetidas com exatidão a partir da 

décima segunda casa, mapeando por completo o braço da guitarra elétrica. 

 

2.3.2 Digitação vertical das tríades abertas 

 

 

Adaptar as tríades abertas ao “Sistema CAGED” é um dos grandes interesses da 

presente pesquisa em relação a digitação vertical, digitação que recebe esse nome por ser 

digitada no sentido vertical em relação ao instrumentista: 

http://julioherrlein.com/site/?page_id=1637
http://julioherrlein.com/site/?page_id=1637
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Fig. 2.14 – Exemplo Vertical 

Fonte: http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/guitarrista-de-rock 

 

Ela permite que as tríades abertas sejam executadas em todas as tonalidades e 

qualidades (maior, menor, diminuta e aumentada) em uma mesma região do braço, além de 

mapea-las em toda a extensão do braço da guitarra elétrica, visto que a guitarra é um 

instrumento que repete uma mesma linha melódica em várias digitações diferentes, assim 

como afirma Faria (2014) em seu livro “Exercícios de Leitura para Guitarristas e 

Violonistas”: 

 

A leitura melódica à primeira vista costuma ser um dos pontos fracos para 

os violonistas e guitarristas, e um dos motivos principais para essa 

dificuldade é a particularidade que o instrumento tem, em que uma mesma 

melodia pode ser executada em diversas digitações e posições diferentes no 

braço do instrumento. (FARIA, 2014, p. 6) 

 

Faria (2009) mapeia as tríades em seu livro sem especificar a exata nota, visando que 

o leitor entenda que seu objetivo é utilizar os mapeamentos em qualquer tonalidade. No 

presente trabalho, as tríades abertas também serão mapeadas sem especificar as notas, apenas 

as digitações, visando a utilização em qualquer tonalidade. Os gráficos a seguir representam 

o braço da guitarra como se a mesma estivesse em pé, como exemplificado na imagem: 

 

 

Fig. 2.14 – Exemplo de leitura 

Fonte da imagem da guitarra https://www.calimaro.com.br/guitarra-esp-ltd-ec-256fm-csb.html 

http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/guitarrista-de-rock
https://www.calimaro.com.br/guitarra-esp-ltd-ec-256fm-csb.html
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 A corda mais grave da guitarra se localiza do lado esquerdo do gráfico, e a mais 

aguda do lado direito. Os quadrados nas cordas são onde o instrumentista deve posicionar os 

dedos.  

Mapearemos aqui as quatro qualidades de tríades, sendo elas: Tríade maior, tríade 

menor, tríade diminuta e tríade aumentada. É válido salientar que os quadrados pretos são a 

Tônica da tríade. 

 

Tríade Maior 

 

Forma de Dó (C): 

 

 
Fig. 2.15 – Digitação da tríade aberta maior na forma de dó 

 

Forma de Lá (A): 

 

 
Fig. 2.16 – Digitação da tríade aberta maior na forma de lá 

 

Forma de Sol (G): 

 

 
Fig. 2.17 – Digitação da tríade aberta maior na forma de sol 

 

Forma de Mi (E): 

 

 
Fig. 2.18 – Digitação da tríade aberta maior na forma de mi 
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Forma de Ré (D): 

 

 
Fig. 2.19 – Digitação da tríade aberta maior na forma de ré 

 

Tríade Menor 

 

Forma de Dó (C): 

 
Fig. 2.20 – Digitação da tríade aberta menor na forma de dó 

 

Forma de Lá (A): 

 

 
Fig. 2.21 – Digitação da tríade aberta menor na forma de lá 

 

Forma de Sol (G): 

 

 
Fig. 2.22 – Digitação da tríade aberta menor na forma de sol 

 

Forma de Mi (E): 

 

 
Fig. 2.23 – Digitação da tríade aberta menor na forma de mi 

 



21 

 

Forma de Ré (D): 

 

 
Fig. 2.24 – Digitação da tríade aberta menor na forma de ré 

 

Tríade diminuta 

 

Forma de Dó (C): 

 

 
Fig. 2.25 – Digitação da tríade aberta diminuta na forma de dó 

 

Forma de Lá (A): 

 

 
Fig. 2.26 – Digitação da tríade aberta diminuta na forma de lá 

 

Forma de Sol (G): 
 

 
Fig. 2.27 – Digitação da tríade aberta diminuta na forma de sol 

 

Forma de Mi (E): 

 

 
Fig. 2.28 – Digitação da tríade aberta diminuta na forma de mi 
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Forma de Ré (D): 

 

 
Fig. 2.29 – Digitação da tríade aberta diminuta na forma de ré 

 

Tríade aumentada 

 

Por ser simétrica, a tríade aumentada será estudada em apenas duas regiões, repetindo 

os mesmo modelos a cada dois tons. 

 

Primeira região: 

 
Fig. 2.30 – Digitação da tríade aberta aumentada primeira região 

 

Segunda região: 

 

 
Fig. 2.31 – Digitação da tríade aberta aumentada segunda região 

 

2.3.3 Digitação horizontal das tríades abertas 

 

 

As digitações horizontais recebem esse nome por conta do sentido em que as tríades 

são digitadas em relação ao instrumentista: 

 

 
Fonte: http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/guitarrista-de-rock 

http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/guitarrista-de-rock
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Em sua apostila, MELLO (1992) mapeia as tríades abertas na sequência do campo 

harmônico de Sol Maior, porém não possui nenhum texto explicando a formação dessas 

tríades, justificando mais o presente trabalho, como mostra a imagem abaixo: 

 

 
Fig. 2.32 – Mapeamento Mozart Mello 

Fonte: MELLO, Mozart. Guitarra Fusion. 1992. 3ª edição 

 

Por esse motivo, percebe-se que as tríades abertas tocadas na forma horizontal em 

uma progressão de acordes no braço da guitarra possuem digitações que facilitam a sua 

execução, podendo auxiliar em trechos musicais rápidos, abrangendo maiores possibilidades 

sonoras, pois permitem mudanças nas qualidades das tríades trocando apenas as casas, e não 

as cordas. As possibilidades de digitações são inúmeras, visto que para cada modelo 

mostrado anteriormente teríamos uma sequência diferente. Visando a facilitação do estudo 

dessas tríades abertas, mapearemos somente as formas de Lá e Mi no campo harmônico 

menor harmônico. O motivo pelo qual mapearemos a partir desse campo harmônico vem do 

fato dele possuir as quatro qualidades de tríades (maior, menor, diminuta e aumentada), 

todavia as formas utilizadas podem ser usadas em todos os campos harmônicos. 

Na digitação vertical, foram propostas três modelos para cada forma do CAGED, e na 

digitação horizontal não será diferente, será proposto três digitações para forma de Lá, e três 

digitações para forma de Mi. A primeira digitação começará da tônica, a segunda da terça e a 

terceira da quinta da tríade. A digitação a ser analisada será a de Lá no campo harmônico de 

Dó menor harmônico, começando com a formação: tônica, quinta e terça. 
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Fig. 2.33 – Tríades abertas horizontais em dó menor – primeira digitação 

 

Os números localizados ao lado dos diagramas representam a casa que a digitação se 

inicia. A segunda digitação segue a formação: terça, tônica e quinta. 

 

 
Fig. 2.34 – Tríades abertas horizontais em dó menor – segunda digitação 

 

A terceira digitação segue a formação: quinta, terça e tônica. 

 

 
Fig. 2.35 – Tríades abertas horizontais em dó menor – terceira digitação 

 

Na digitação proposta na forma de Mi, será exemplificado através do campo 

harmônico de Sol menor harmônico. Abaixo a primeira digitação com a formação: tônica, 

quinta e terça. 

 

 
Fig. 2.36 – Tríades abertas horizontais em sol menor – primeira digitação 

 

Seguindo da digitação: terça, tônica e quinta. 

 

 
Fig. 2.37 – Tríades abertas horizontais em sol menor – segunda digitação 
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Adiante a digitação: quinta, terça e tônica. 

 

 
Fig. 2.38 – Tríades abertas horizontais em sol menor – terceira digitação 

 



26 

 

2.3.4 Tríades abertas na música Cliffs of Dover 

 

 

Analisaremos um trecho do improviso da música “Cliffs of Dover” do albúm “Ah Via 

Musicom” (1990) do guitarrista estadunidense Erick Johnson (1994), fragmento no qual foi 

um dos motivos pela qual se realizou a presente pesquisa. Johnson executa uma frase em seu 

improviso com tríades abertas a partir dos 00:11 segundos, porém a música em questão não 

possui vídeo, pois a versão foi gravada em estúdio. O sítio “Songsterr” possui uma sugestão 

de digitação demostrada através da tablatura. Para que o trecho seja executado por outros 

instrumentos além da guitarra, foi aliada a digitação proposta com a partitura através do 

programa “Guitar Pro 5”: 

 
Fig. 2.39 – Transcrição Cliffs Of Dover 

Fonte: https://www.songsterr.com/a/wsa/eric-johnson-cliffs-of-dover-tab-s6701t0 

 

No primeiro compasso Johnson utiliza a segunda digitação de Mi da digitação 

horizontal no primeiro e segundo tempo executando as tríades abertas de Lá menor e Si 

menor, seguindo de uma frase na escala de Sol maior. No segundo compasso é utilizado no 

primeiro tempo a mesma digitação utilizada anteriormente para a tríade de Mi menor, 

seguindo no segundo tempo a primeira digitação de Lá para Lá menor. No terceiro compasso 

no primeiro tempo temos a segunda digitação de Mi para a tríade de Sol maior, seguindo da 

primeira digitação de Lá para a tríade de Dó maior e Ré maior finalizando na nota Sol. 

 

2.4 EXTENSÕES / TENSÕES  

 

 

Para explanar melhor a inter-relação de acorde e escala, Faria (1991) classifica as 

notas da escala em três categorias: Notas do acorde (notas que compõem a formação do 

acorde, como tônica, terça, quinta e sétima), Tensões diatônicas (Notas da escala não 

pertencente ao acorde, como a nona maior ou menor, décima primeira justa ou aumentada e 

décima terceira menor ou maior) e notas evitadas (notas que caracteriza a função a vir em 

uma cadência típica). 

https://www.songsterr.com/a/wsa/eric-johnson-cliffs-of-dover-tab-s6701t0
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Como citado anteriormente, as tríades são formadas por dois intervalos sobrepostos de 

terças. Conhecendo este fato é possível que se estenda outras terças, resultando em outras 

possibilidades de acordes e tensões. Se pegarmos como exemplo a tríade de Dó maior e 

sobrepormos uma terça a partir da nota sol respeitando a armadura de clave temos como 

resultado a tétrade de C7M: 

 
Fig. 2.40 – Sobreposição de terças 1 

Se sobrepormos uma terça a partir da nota si respeitando a armadura de clave temos 

como resultado o acorde de C7M(9): 

 

 
Fig. 2.41 – Sobreposição de terças 2 

 

Se sobrepormos uma terça a partir da nota ré respeitando a armadura temos a nota fá, 

uma nota que não resulta em uma sonoridade interessante, pois muda a função do acorde em 

relação as funções do campo harmônico (no caso, da tonalidade de Dó maior). Faria (2009) 

em seu livro “A Arte da improvisação” chama esse fenômeno de “nota evitada”, pois 

descaracteriza a função por vir em uma cadência típica. Por esse motivo, a nota fá será 

alterada para fá sustenido, nota oriunda do modo lídio, não modificando a função do acorde, 

resultando no acorde C7M(9, #11): 

 
Fig. 2.42 – Sobreposição de terças 3 

 

Se sobrepormos uma terça a partir da nota fá sustenido respeitando a armadura temos 

a nota lá, que resulta na décima terceira maior de dó, mas popularmente ciframos C7M(6, 9, 

#11): 
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Fig. 2.43 – Sobreposição de terças 4 

 

Com isso, temos todas as notas da escala de dó maior (com exceção da nota fá, que 

foi substituída pelo fá sustenido por ser uma nota evitada no acorde de dó), gerando assim, 

várias possibilidades de tríades. No caso acima temos como resultado as seguintes tríades que 

podem ser sobrepostas no acorde de dó: Dó maior, Ré maior (por conta da nota fá#), Mi 

menor, Fá sustenido menor com quinta diminuta, Sol maior, Lá menor e Si menor. 

 

2.5 SOBREPOSIÇÃO DE TRÍADES 

 

 

A sobreposição ou superposição é uma técnica na qual se aplica uma tríade ou tétrade 

em um determinado acorde, para que se obtenha tensões. No presente trabalho, analisaremos 

as tensões geradas pelas tríades. Como exemplo, pegaremos as tensões geradas pela: escala 

lídia, escala dórica (que são provenientes da escala maior), da escala lídio b7, da escala 

alterada (proveniente da menor melódica), e da escala simétrica Dominante Diminuta, 

conhecida também como escala DomDim ou Octatônica. 

 

2.5.1 Escala Lídia 

 

 

Na escala Lídia pegaremos como exemplo dó lídio, que se diferencia da escala maior 

pela quarta aumentada, ou seja, fá sustenido. A escala possui as seguintes notas: 

 

Fig. 2.44- Escala Lídia 

 

Tais notas, se empilhadas em terças, formam as seguintes tríades: 
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                     C              D            Em        F#m(b5)        G            Am          Bm            C 

 
Fig. 2.45- Tríades da escala Lídia 

 

Cada tríade, se sobreposta sobre o acorde de Dó maior geram as seguintes tensões: 

Acorde Sobreposição Resultado

C C C

C D C6 (9,#11)

C Em C7M

C F#m(b5) C6 (#11)

C G C7M (9)

C Am C6

C Bm C7M (9, #11)  
Tabela 2.1 – Relação das tríades da escala Lídia sobrepostas ao acorde de dó maior 

 

2.5.2 Escala Dórica 

 

 

Na escala Dórica tomaremos como exemplo dó menor dórico, que se diferencia da 

escala menor natural pela sexta maior, ou seja, a nota lá. A escala possui as seguintes notas: 

 

 Fig. 2.46- Escala Dórica 

 

Tais notas quando empilhadas em terças, formam as seguintes tríades: 

 

                    Cm          Dm         Eb           F               Gm       Am(b5)       Bb           Cm 

Fig. 2.47- Tríades da escala Dórica 
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Cada tríade se sobreposta sobre o acorde de Dó menor geram as seguintes tensões: 

 

Acorde Sobreposição Resultado

Cm Cm Cm

Cm Dm Cm (9, 11, 13)

Cm Eb Cm7

Cm F Cm (11, 13)

Cm Gm Cm7 (9)

Cm Am(b5) Cm (13)

Cm Bb Cm7 (9, 11)  
Tabela 2.2 – Relação das tríades da escala Dórica sobrepostas ao acorde de dó menor 

 

2.5.3 Escala Lídia b7 

 

 

Na escala lídia b7, escala oriunda do quarto grau da escala menor melódica, 

tomaremos como exemplo dó lídio b7. Tal escala se diferencia da escala maior por duas 

notas: a quarta aumentada (lídio), e a sétima menor (b7), ou seja, fá sustenido e si bemol. A 

escala possui as seguintes notas: 

 

 
Fig. 2.48- Escala Lídia b7 

 

Tais notas quando empilhadas em terças, formam as seguintes tríades: 

 

                   C             D          Em(b5)    F#m(b5)       Gm         Am      Bb(#5)       C 

 
Fig. 2.49- Tríades da escala Lídia b7 
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Cada tríade se sobreposta sobre o acorde de Dó maior geram as seguintes tensões: 

 

Acorde Sobreposição Resultado

C C C

C D C (9,#11, 13)

C Em(b5) C7

C F#m(b5) C (#11, 13)

C Gm C7 (9)

C Am C (13)

C Bb(#5) C7 (9, #11)  
Tabela 2.3 – Relação das tríades da escala Lídia b7 sobrepostas ao acorde de dó maior 

 

2.5.4 Escala Superlócria (alterada) 

 

 

A escala alterada é uma escala oriunda do sétimo grau da escala menor melódica. 

Recebe este nome porque todas as suas notas são alteradas (com exceção da tônica) (FARIA, 

2009, p. 73). Veja no exemplo abaixo a escala de dó superlócio (alterado): 

 

               T            b2           #2              3                 b5          #5           b7             T   

 
Fig. 2.50- Escala Superlócria 

 

Tais notas quando empilhadas em terças, formam as seguintes tríades: 

                  Cm(b5)    Dbm       Ebm        Fb(#5)             Gb           Ab       Bbm(b5)    Cm(b5) 

 
Fig. 2.51- Tríades da escala Superlócria 

 

Cada tríade se sobreposta sobre o acorde de Dó maior geram as seguintes tensões: 

Acorde Sobreposição Resultado

C Cm(b5) C (#9, #11)

C Dbm C (b9, b13)

C Ebm C7 (#9, #11)

C Fb(#5) C (b13)

C Gb C7 (b9, #11)

C Ab C (#9, b13)

C Bbm(b5) C7 (b9)  
Tabela 2.4 – Relação das tríades da escala Superlócria sobrepostas ao acorde de dó maior 
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2.5.5 Escala dominante diminuta 

 

 

A escala dominante diminuta é uma escala simétrica, que possui um padrão de 

semitom e tom (diferente da escala diminuta que possui um padrão de tom e semitom). A 

escala possui as seguintes notas na escala de dó dominante diminuto: 

 

               T              b2             #2                3                  #4              5              6           b7 

 
Fig. 2.52- Escala dominante diminuta 

 

Por ser uma escala simétrica, a cada um tom e meio se pode-se formar uma tríade 

maior ou uma tríade menor, segue o exemplo: 

 

                   C              D#            F#              A                 Cm        Ebm       Gbm          Am 

 
Fig. 2.53- Tríades da escala dominante diminuta 

 

Fora utilizada substituições enarmônicas (notas com a mesma altura, porém com 

nomes diferentes) para que pudesse ser respeitado o empilhamento de terças. 

 

Temos também as tríades de: ré bemol diminuto (Dbm(b5)), mi diminuto (Em), sol 

diminuto (Gm (b5)) e si bemol diminuto (Bbm(b5)); 

 

 
Fig. 2.54- Tríades da escala dominante diminuta 2 
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Cada tríade se sobreposta sobre o acorde de Dó maior geram as seguintes tensões: 

 

Acorde Sobreposição Resultado

C C C

C D# C7 (#9)

C F# C7 (b9, #11)

C A C (b9, 13)

C Cm C (#9)

C Ebm C7 (#9, #11)

C Gbm C (b9, #11, 13)

C Am C (13)

C Dbm(b5) C (b9)

C Em (b5) C7

C Gm(b5) C7 (b9)

C Bbm(b5) C7 (b9)  
Tabela 2.5 – Relação das tríades da escala dominante diminuta sobrepostas ao acorde de dó maior 
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3 ANÁLISES DOS SOLOS 

 

3.1 “FRASES” NELSON FARIA 

 

 

No livro A Arte da improvisação, Faria (1991) demonstra como desenvolver ideias 

melódicas sobre uma determinada progressão, dando exemplos de frases para que o leitor 

assimile a lógica de cada ferramenta utilizada, como: escalas, arpejos, aproximações 

cromáticas e notas de tensões. Uma das formas utilizadas por Faria para criar as tensões a 

progressão proposta é a sobreposição de tríades. No presente capítulo vamos analisar as 

frases para identificar as tríades usadas nas frases e o resultado de suas tensões.  

Iniciaremos pela Frase 9 apresentada no livro (p.43). A progressão é de um dominante 

que resolve na tônica: 

  

 
Fig. 3.1 – Análise frase 9 

Fonte: FARIA, Nelson. A Arte da improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar Ed. 1991. p.43 

 

A construção dessa frase é totalmente voltada a alternância das tríades de Dó maior e 

de Si bemol maior sobre o acorde de E7(b9), criando as tensões de nona menor (Fá), nona 

aumentada (Sol), décima primeira aumentada (Si bemol) e décima terceira menor (Dó), 

resultando em E7(b9,#9,#11,b13), tensões características a escala alterada. 

A Frase 20 também é construída através da alternância de tríades sobre uma 

progressão dominante resolvendo na tônica: 

 

 
Fig. 3.2 – Análise frase 20 

Fonte: FARIA, Nelson. A Arte da improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar Ed. 1991.  p.59 
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As tríades utilizadas para sobrepor o acorde de G7(#11) são de sol maior e ré bemol 

maior, gerando as tensões de nona menor (Lá bemol) e décima primeira aumentada (Ré 

bemol), resultando em G7(b9, #11), caracterizando a escala alterada. 

A Frase 21 foi construída através de tríades cuja as fundamentais formam um acorde 

diminuto (Mi bemol, Lá, Sol bemol e Dó): 

 
Fig. 3.3 – Análise frase 21 

Fonte: FARIA, Nelson. A Arte da improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar Ed. 1991. p.59 

 

Essa tríades aplicadas ao acorde de A7(b9,13) geram as tensões de nona menor (b9), 

nona aumentada (#9), décima primeira aumentada (#11) e décima terceira maior (13), 

gerando então A7(b9,#9,#11,13), caracterizando a escala dominante diminuta. 

Analisaremos a última frase escolhida para o presente trabalho, sendo a Frase 27, que 

possui uma sequência de tríades aumentadas transpostos ascendentemente em tons inteiros: 

 

 
Fig. 3.4 – Análise frase 27 

Fonte: FARIA, Nelson. A Arte da improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar Ed. 1991. p.62 

 

Foram utilizadas as tríades aumentadas de Si bemol, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido sobre 

o acorde de C7(9, #11), gerando as tensões de nona maior (9), décima primeira aumentada 

(#11). As tríades de Dó e Mi possuem um Sol sustenido, e como o acorde de C7(9,#11) 

possui um Sol como quinta justa, podemos tratar o Sol sustenido como um Lá bemol, 

tornando uma tensão de décima terceira menor (b13), caracterizando a escala hexafônica.  
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3.2 “FRASES” CHARLIE PARKER 

 

 

Uma das formas características de Parker improvisar é utilizando tríades, e segundo 

Voepel, sobrepor sobre um acorde dominante uma tríade três tons acima, ou seja, a 

substituição do trítono. Por exemplo: 

 
Fig. 3.5 – Exemplo Charlie Parker 

Fonte: VOELPEL, Mark. Charlie Parker for Guitar. Boston, U.S.A. Hal Leonard Corporation, 2001. p. 8 

 

No trecho acima é perceptível a sobreposição da tríade de Ré maior sobre o acorde de 

Ab7, sobreposição essa que resultará nas seguintes tensões: nona menor (b9) e décima 

primeira aumentada (#11), resultando em uma sonoridade de Ab7(b9,#11). A cifra da 

imagem retirada do livro de Voepel mostra um D7, ou seja, uma tétrade, mas analisando a 

frase executada, não há presença de um Dó, que seria a sétima do D7, resultando em um D 

(tríade). 

A música “Donna Lee” foi gravada por Parker em 8 de maio de 1947 com seu 

quinteto (VOEPEL p. 57). Foi a escolhida para o presente trabalho, pois sua harmonia possui 

variedade de acordes (Voepel afirma que sua progressão harmônica foi baseada na música 

Back Home Again In) e uso de tríades. A seguir, o primeiro trecho da música a ser analisado, 

inicia no segundo compasso do solo de saxofone: 

 

 
Fig. 3.6 – Análise 1, Charlie Parker 

Fonte: VOELPEL, Mark. Charlie Parker for Guitar. Boston, U.S.A. Hal Leonard Corporation, 2001. p. 59 
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No trecho apresentado, Parker utiliza sobre o acorde de Bb7 a tríade de Bb maior 

finalizando na nona maior do acorde. No compasso 10, Parker utiliza sobre o acorde de Gb7 

a tríade de Ab menor, resultando na nona maior, décima terceira maior e quarta justa do 

acorde (sendo utilizada como nota de passagem): 

 

 
Fig. 3.7 – Análise 2, Charlie Parker 

Fonte: VOELPEL, Mark. Charlie Parker for Guitar. Boston, U.S.A. Hal Leonard Corporation, 2001. p. 59 

 

No compasso 15 Parker utiliza sobre o acorde Bbm7 a tríade de Bb menor, e no 

compasso 16 a tríade de Eb maior sobre o acorde de Eb7, finalizando na nona menor do 

acorde: 

 

 
Fig. 3.8 – Análise 3, Charlie Parker 

Fonte: VOELPEL, Mark. Charlie Parker for Guitar. Boston, U.S.A. Hal Leonard Corporation, 2001. p. 60 
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4 PROPOSTA DE ESTUDO 

 

4.1 Estudo técnico para a memorização das tríades abertas 

 

 

Na primeira etapa da proposta de estudo, serão sugeridos exercícios para a 

memorização das digitações apontadas anteriormente. Jamey Aebersold (1986) aponta em seu 

método “Como Improvisar e Tocar Jazz”, que é importante o uso do metrônomo para a 

memorização das escalas, por este motivo também será recomendado nessa proposta de 

estudo. Aebersold, também ressalta que é importante executar o exercício em andamento 

lento e aumentar gradativamente a velocidade. Se o estudante preferir um estudo sistemático, 

poderá fazer uma tabela com os exercícios e anotar para não esquecer o tempo em minutos e 

o tempo do metrônomo, aumentando de uma a três batidas por minuto (bpm) por dia, como 

no exemplo abaixo: 

 

Exercício Acorde Forma Tempo (bpm) Minutos

Exercício 1 C A 80 10

Exercício 2 Gm(b5) G 60 10  
Tabela 4.1 – Exemplo de tabela de exercícios 

 

4.1.1 Digitações Verticais 

 

 

As digitações verticais serão abordadas primeiramente pelo fato das próximas etapas 

serem baseadas nas mesmas. Por esse motivo, é de extrema importância que o estudante da 

presente proposta cumpra as etapas apontadas em sequência, pois as mesmas estão em uma 

sucessão em que tais etapas são interligadas, além de que a dificuldade é progressiva. 

Será apresentado uma proposta de estudo baseada em Prati (2008) e Pinto (2009). 

Prati em seu método “L’Alphabet du Saxophoniste” (O Alfabeto do Saxofonista) traz uma 

série de exercícios que foca em uma certa dificuldade técnica do iniciante de saxofone. Essa 

dificuldade é resultante da digitação específica do Saxofone, como mostra o exemplo abaixo: 

 

 
Fig. 4.1 – Execício 13 do método L’Alphabet du Saxophoniste 



39 

 

Fonte: PRATI, Hubert. L’Alphabet du Saxophoniste. Gérard Billaudot. 2008 p.6 

 

No exemplo acima, Prati (2008) dispõe uma sequência de quatro notas, e adiante as 

mesmas notas em sequências diferentes. Outro método que dispõe de uma permuta das notas 

de seus exercícios é o “Técnica da Mão Direita – Arpejos” (PINTO, Henrique, 2009), que é 

voltado para o violão. Pinto (2009) pega o primeiro exemplo e permuta em outras 

combinações: 

 
Fig. 4.2 – Trecho do livro Técnica da mão direita 

Fonte: PINTO, Henrique. Técnica da Mão Direita – Arpejos. Ricordi. 2009.2008 p.5 

 

Nos exercícios apontados a seguir, será empregado a mesma ideia destes autores, 

partindo de uma sequência e posteriormente a permuta dessas notas. É perceptível que Prati 

utiliza um ritornelo em todos os exercícios acima, sugerindo uma repetição contínua. Será 

sugerido ao estudante desta Proposta de Estudo que também utilize desse método de 

repetição, principalmente nos exercícios de memorização. 

Os primeiros exercícios trazem repetições das digitações verticais de Dó maior na 

forma de Lá: 

 

 
Fig 4.3 – Exercícios 1, 2 e 3 
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É necessário ressaltar que a repetição sugerida acima não possui uma quantidade 

determinada na partitura, mas como recomendado anteriormente, deve ser repetida por um 

tempo estipulado diariamente. Os próximo exercícios são uma variação dos anteriores: 

 
Fig 4.4 – Exercícios 4, 5 e 6 

 

Nos exercícios seguintes temos mais variações, mudando a nota que é iniciado o 

exercício: 

 

 
Fig 4.5 – Exercícios 7, 8, 9 e 10 

 

 
Fig 4.6 – Exercícios 11, 12, 13 e 14 
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Fig 4.7 – Exercícios 15, 16 e 17 

 

Adiante será estudado as digitações das tríades interligando as três digitações de uma 

mesma forma do CAGED. Os exercícios de número 18 ao 23, trazem a tríade de Dó maior na 

forma de Lá como exemplo, estudando toda a região: 

 

 
Fig 4.8 – Exercícios 18 e 19 

 

 Fig 4.9 – Exercícios 20 e 21 

 

 Fig 4.10 – Exercícios 22, e 23 

 

Recomenda-se que os exercícios apontados anteriormente sejam executados em todas 

as formas do CAGED apresentadas no capítulo de digitação verticais, e também em outras 

qualidades de tríades: menor, diminuta e aumentada. Abaixo um exemplo, onde o exercício 5 

foi adaptado a tríade diminuta na forma de Lá: 
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Fig 4.11 – Variação do exercício 5 

 

Para fazer essa adaptação, basta analisar a permuta que foram feitas nas notas. No 

exercício 5, a digitação permuta entre: primeira nota, terceira nota e segunda nota da 

digitação da forma de Lá. 

O último exercício relacionado as digitações verticais das tríades abertas, abrangerá 

todos os exercícios anteriores de número 18 ao 23, mas trabalhando todas as casas do braço 

da Guitarra elétrica. Para melhor expor esse conceito, será exemplificado através do exercício 

18 começando pela primeira casa (tríade de Sol sustenido): 

 

 Fig 4.12 – Exercício 24 

 

O exercício não foi colocado por completo, pois a mesma digitação deve ser repetida 

subindo uma casa a cada vez que é executada por completo, até que chegue a última casa da 

guitarra elétrica (podem variar de 20 até 27 casas, mas em geral possuem 22 casas). 

Chegando a casa 22, os desenhos devem retroceder até a casa 1 novamente: 
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 Fig 4.13 – Exercício 24b 

 

4.1.2 Digitações Horizontais 

 

 

Para a memorização das digitações horizontais será utilizado a mesma abordagem das 

digitações verticais, através da repetição e permuta das notas, mas nas mesmas formas 

abordadas nas digitações horizontais (Lá e Mi). Será utilizado as mesmas tonalidades como 

exemplo (Dó menor e Sol menor) no campo harmônico menor harmônico. Segue a tonalidade 

de Dó menor harmônico: 

 

 Fig 4.14 – Exercício 25 
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 Fig 4.15 – Exercício 26 

 

 Fig 4.16 – Exercício 27 

 

Tonalidade de Sol menor harmônico: 
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 Fig 4.17 – Exercício 28 

 Fig 4.18 – Exercício 29 
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Fig 4.19 – Exercício 30 

 

As permutações das notas serão feitas através dos exercícios propostos anteriormente 

nas digitações verticais. Nos exercícios 25 e 28 usaremos as permutas dos exercícios 5, 8, 11, 

13 e 16. Nos exercícios 26 e 29 usaremos as permutas dos exercícios 6, 9, 12, 14 e 17. Nos 

exercícios 27 e 30 usaremos as permutas dos exercícios 4, 7, 10, 12 e 15. Para exemplificar, 

usaremos o exercício 25 permutando as notas de acordo com o exercício 11: 

 

 Fig 4.20 – Variação do exercício 25 
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4.2 Substituindo as tríades fechadas por tríades abertas 

 

 

Na segunda etapa da presente proposta, será feita uma troca das tríades fechadas pelas 

tríades abertas em todos os trechos propostos no capítulo de Análise (capítulo três). Essa 

troca tem como objetivo a busca de um novo resultado sonoro do que já é proposto, além de 

promover ao estudante uma nova forma de estudo. 

 

4.2.1 "Frases" Nelson Faria 

 

 

No capítulo três do presente trabalho, foram destacadas do livro A Arte da 

Improvisação (FARIA) algumas frases, onde serão feitas as permutas de tríades fechadas 

para tríades abertas, e apresentadas abaixo. Iniciando pela frase 9 temos: 

 

 Fig 4.21 – Frase 9 com tríades abertas 

 

  

Frase 20: 

 
Fig 4.22 – Frase 20 com tríades abertas 
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Frase 21: 

 
Fig 4.23 – Frase 21 com tríades abertas 

 

 Frase 27: 

 
Fig 4.24 – Frase 27 com tríades abertas 

 

 

4.2.2 “Donna Lee” 

 

 

Trecho 1: 

 
Fig 4.25 – Trecho Donna Lee 1 com tríades abertas 
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Trecho 2: 

 
Fig 4.26 – Trecho Donna Lee 2 com tríades abertas 

 

Trecho 3: 

 

 
Fig 4.27 – Trecho Donna Lee 3 com tríades abertas 
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CONCLUSÃO 

 

 

Através do desenvolvimento desta monografia, foram compreendidas as várias 

possibilidades de digitações das tríades abertas. As digitações verticais e horizontais 

apontadas no presente trabalho, criam a possibilidade do estudante mapear as tríades na 

extensão do braço da guitarra em suas principais qualidades: maior, menor, diminuta e 

aumentada. Além disso, com o estudo proposto no capítulo quatro, onde é falado sobre a 

memorização dessas tríades e a sua aplicabilidade em solos existentes, o estudante se atentará 

para uma nova forma de estudo: a permuta de tríades fechadas para tríades abertas. 

Acredita-se que os objetivos traçados no decorrer da pesquisa foram alcançados. O 

mapeamento das tríades abertas em duas sistemáticas (vertical e horizontal) se mostraram 

eficientes para dar ao estudante a consciência de sua localização em toda a região do braço da 

guitarra. Os exercícios para a memorização desses mapeamentos se mostram importantes 

tanto para a própria memorização das digitações, como também para a liberdade técnica, 

promovendo ao estudante uma instrução de como executar essas tríades, iniciando-as de 

qualquer nota de sua estrutura (tônica, terça ou quinta). Por fim, a aplicação em trechos de 

solos e frases já existentes, traz a assimilação de uma nova forma de estudo, para que se 

tenham experiências em relação aos resultados sonoros oferecidos pela dispersão das oitavas. 

Além disso, proporciona uma nova ferramenta para composição de melodias, que podem ser 

utilizadas em diversas formas, como: solos, improvisos, sobreposições, entre outros. 

É almejado que o estudante da presente proposta não se limite somente aos estudos 

feitos nas frases e nos solos apresentados aqui, mas que busque novas possibilidades através 

da experimentação das tríades abertas em frases, melodias e solos de outros autores, 

compositores e improvisadores.  

Em pesquisas bibliográficas aqui desenvolvidas, conclui-se que o material relacionado 

ao mapeamento das tríades abertas ainda é escasso, principalmente se comparados aos 

materiais relacionados a mapeamento de escalas, arpejos (tríades fechadas) e acordes. 

Acredita-se que o presente trabalho possa contribuir como material de estudo, principalmente 

em quesito de um mapeamento sistemático das digitações, e de como aplicar essas tríades 

abertas, além de trazer reflexões sobre o desdobramentos de novas digitações na sistemática 

vertical e horizontal em outros assuntos, instigando a prática da pesquisa no instrumento. 
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