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Mapeamento 
Mental 

Use a seu favor. 



Fala pessoal eu sou o Kiri Figueiredo. Toco guitarra a mais de 
20 anos e sou professor a 10 anos. Ao longo da minha carreira 
profissional como professor, observei a dificuldade dos alunos 
em aplicar as escalas e arpejos numa harmônia. Nessa aula 
quero te ajudar a como pensar num improviso e na criação de 
um solo com as ferramentas que eu irei lhe mostrar. É uma 
forma prática e eficaz de pensamento por região ou 
mapeamento metal.

Mapeando o 
caminho 

Entrando na mente do 
guitarrista

KIRI FIGUEIREDO



Campo Harmônico de D Maior em Tríades e Tétrades. 

Se você não conhece alguns termos que irei utilizar aqui 
como graus, tríades e tétrades, etc, não se preocupe, entenda 
o contexto do que eu irei passar o importante nesse momento 
é a aplicação do que aprender aqui. Quero simplificar ao 
máximo para que saia tocando. Por exemplo os números 
Romanos na figura a cima I (um), II (dois), III (três)… Assim 
por diante, representam os graus de cada acorde dentro de 
um Campo Harmônico. Ou seja ele vai determinar em que 

momento estamos na harmonia, como por exemplo, Jônio, 
Dórico, Frígio e assim por diante. Nos iremos estudar o VI 
(sexto grau) onde encontraremos o Bm7 (Eólio). Para que ele 
seja Eólio precisamos ter os seguintes intervalos ( T|2|3b|4|
5|6b|7) fig. vermelha. O modo Eólio é uma harmônia tonal, 
muito utilizada no mundo musical. Então vamos ver as três 
ferramentas essenciais para que você consiga tocar um solo 
sobre essa harmônia. 



Mapa Mental das Camadas de Escala Pentatônica e Arpejos

Nesse diagrama temos três desenhos: Pentatônica Bm7, 
Arpejo Bm no desenho do CAGED (Cm) Arpejo em Bm 
no desenho do CAGED (Am). Com essas três ferramentas já 
conseguimos fazer um solo bacana que veremos á seguir. A 
Pentatônica é muito usada em diversos estilos músicas como 
no Jazz, Rock, Heavy Metal, Reggae entre outros. Com pouco 
fazemos muito, á questão é desenvolver a criatividade. 

Busque no YouTube por B minor Aeolian Backing Track e 
aplique esses desenhos a cima e divirta - se. Lembre - se de 
estar sempre atento aos repousos. Se não conhece direito as 
tríades, repouse sobre qualquer desenho de arpejos ali do 
diagrama, sem erro. A pausa num improviso também soa 
legal. 

Pentatônica Bm7 em 
diagonal 

Arpejo Tríade em Bm 
(CAGED) (Modelo Cm)

Arpejo Tríade em Bm 
(CAGED) (Modelo Am)

O circulo com azul mais escuro 
é a tônica B. 



Campo Harmônico de A Maior em Tríade e Tétrades 




MODOS GREGOS Jônio Dórico Frígio Lídio Mixolídio Eólio Lócrio

GRAUS I II III IV V VI VII

TRÍADES A Bm C#m D E F#m G#m(5b)

TÉTRADES A7M Bm7 C#m7 D7M E7 F#m7 G#m7(5b)

Dica de aplicação em Dórico: Pentatônica Bm7, os arpejos 
Tríade ou Tétrades de Bm

Notas da Pentatônica 
de Bm7   


B | D | E | F# | A

T | 3b | 4 | 5 | 7 

Notas da Tríade de Bm   

B | D | F# 

T | 3b | 5 

Notas da Tétrades de 
Bm7   


B | D | F# | A 

T | 3b | 5 | 7

O mesmo raciocínio que fizemos com B menor Eólio, agora 
iremos transpor para B menor Dórico. Porque da certo? Se 
você comparar os intervalos do acorde e pentatônica são os 
mesmos. A diferença estará somente na escala diatônica. 
Dórico tem a 6M (Sexta Maior) e Eólio 6b (Sexta menor). 
Usando a ideia do Mapeamento Mental, faremos as mesmas 
coisas que fizemos em Eólio. Os Licks abaixo você pode aplica 

- los em ambas citações também. Com essas dicas ficará mais 
fácil você começar a improvisar e criar os seus solos.



Explicando os Licks

Esse Lick 1 está sobre o arpejo de Bm tríade (O último desenho do diagrama acima) Uma variação entre duas e uma nota 
por corda, com palhetada alternada. Eles está em tercina (Três notas por batida). 



Esse Lick 2 está sobre a pentatônica de Bm7. Esse padrão melódico tem uma sonoridade bem interessante. Fazendo o 
padrão sobre uma diagonal como no  primeiro desenho do diagrama.

O Lick 3 procurei mesclar com o desenho de arpejo dois do diagrama e o desenho três. Colocando alguns efeitos como Slide e 
Tapping.



O Exemplo 4 não é um Lick, mas sim uma referência para que você possa repousar quando estiver improvisando ou criando 
um solo. Aqui temos as notas que você poderá “descansar" num improviso. Tônica (T), Terça menor (3b) Quinta Justa (5) e 
Sétima menor (7) Mas a melhor opção sempre será a tônica do próprio acorde. 



Procure treinar lentamente. Pratique separado e aplique em outros backing tracks de Bm. Leve esse raciocínio para outras 
tonalidades como Am, Dm, Cm (Eólio) assim por diante.  

Espero que você tenha aprendido um pouco com essas dicas e possa soltar sua criatividade. Crie e seja ousado o mundo 
precisa de mais pessoas assim. Um forte abraço e até a próxima!!! 

Acesse: YouTube KIRI FIGUEIREDO

Considerações Finais 
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