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Capítulo

1
Introdução



Introdução

O sonho de muitas pesso-
as, muitas das quais des-
de a infância, é tocar te-
clado ou piano, tal como 

se vê em filmes e séries televisivas, 
bem como nas apresentações e cli-
pes de grandes bandas. 
Afinal, quem não sonharia em estar 
numa banda de sucesso ou apenas 
reproduzir grandes músicas com 
autonomia dedilhando as teclas?

 
Cada pessoa possui grandes 
talentos. Alguns são mais 
naturalmente explorados e 
desenvolvidos. 
Outros aparecem com o tempo. 
O ser humano tem a 
capacidade de aprender e 
desenvolver novas habilidades 
do momento em que nasce aos 
seus últimos segundos de vida. 
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Sim, você pode aprender qualquer coisa em qualquer fase da 
vida. E se sempre quis tocar piano ou teclado, talvez esta seja a 
sua hora. A música não tem limites e você também não em rela-
ção às suas capacidades individuais. 

Por isso criei o Música sem Limites, um projeto que leva a 
todos os interessados a oportunidade de aprender música, e 
mais especificamente, o teclado, através de programas e ações 
on-line. 
Nesta série de aulas e e-books, conheceremos alguns destes.
No entanto, vale destacar que o problema não é falta de acesso 
ou de condições para estudar música. As pessoas apresentam 
certas dificuldades e até dão algumas desculpas diante do so-
nho de aprender a tocar um instrumento e acabam não apren-
dendo a tocar. 
E entre estas desculpas estão o fato de acharem muito difícil 
aprender (com professor, e ainda mais sozinho), dizem ter pro-
blemas com o ritmo e afirmam não conseguir tocar uma música 
inteira ou mesmo montar um repertório.
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Este livro chegou para mostrar que estes 
três problemas não passam de meras des-
culpas, de ilusão. Mostrarei por que isso 
acontece e como solucionar estes proble-
mas. 
E mais que isso: Mostrarei que é mais fá-
cil do que você pensa aprender a tocar 
teclado. 
Que é fácil e rápido aprender quando se 
adota um método exclusivo e testado. 
A única coisa que você precisa é dar o pri-
meiro passo. 
Você aceita este desafio? 
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Capítulo

2
Os 3 motivos que podem 
estar atrapalhando você 

de tocar teclado



Três motivos que impedem 
você a tocar teclado  
(e três soluções)

Antigamente, tocar pia-
no era algo que re-
queria um bom e caro 

instrumento, manutenção 
constante e aulas caríssimas 
e cansativas. 
Afinal de contas, o instru-
mento clássico não era dos 
mais baratos, exigia espaço e 
investimentos em manuten-
ção constante. 
E não bastava tê-lo: era pre-
ciso providenciar aulas, ge-
ralmente particulares, para 
aprender conforme os méto-
dos até então existentes. 
Por isso, aprender piano, por 
muito tempo, era coisa de 
gente rica, da elite. 
Além disso, acreditava-se que 
só se aprendia piano se co-
meçasse muito cedo, desde 
criança, assim como no balé.

E estas ideias se 
perpetuaram na 
mente das pessoas: 
“piano não é para 
mim! 
É caro, sou velho 
demais para 
aprender e é difícil. 
Com essa idade, 
jamais vou conseguir 
acompanhar o ritmo 
ou tocar uma música 
inteira”. 
Você se identifica?
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Com o surgimento do teclado moderno e elétrico, salvas algumas 
diferenças que existem entre este e o piano, por volta da década de 
1920, houve uma democratização da aprendizagem destes instru-
mentos de teclas. 
O teclado tal como conhecemos foi criado após a existência do ór-
gão, do clavicórdio e do cravo. O próprio piano foi um instrumento 
revolucionário, já que é possível com ele, em relação aos depois 
instrumentos de teclas, otimizar o volume (ou a dinâmica) gerando 
um som mais vigoroso com que cada tecla é pressionada. 
Para se ter uma ideia, o primeiro teclado elétrico ou Teclado 
Musical Eletrônico, foi criado em 1928, conhecido também como 
Ondas Martenot. Depois, evoluiu para uma variedade de órgãos 
eletrônicos e pianos eletrônicos. 
Apenas na década de 1960 se popularizaram e se desenvolveram 
os teclados sintetizadores, que podem reproduzir o som clássico 
do piano e também de outros instrumentos. 
Atualmente, como você deve saber, o teclado possui várias tecno-
logias agregadas, como visor de LCD, sistemas de gravação e com-
partilhamento de arquivos, Wi-Fi, etc.
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O teclado democratizou 
a aprendizagem, pois 
se tornou mais prático, 
acessível e fácil de 
aprender. 
Com ele, qualquer tipo de 
pessoa pode aprender a 
tocar, seja presencialmente 
ou on-line.
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Por isso, o teclado se tornou um instrumento muito próximo do 
piano e também muito acessível, se tornando popular em pessoas 
de todas as classes sociais. 
Os métodos de aprendizagem também foram se desenvolvendo 
ao longo da década, e há muitos deles – alguns mais difíceis e ou-
tros mais funcionais. 
É o caso do inovador Academia das Teclas Completo, que é uti-
lizado nos programas do Música sem Limites, que visam facilitar 
ainda mais a sua aprendizagem e a sua prática, exatamente como 
neste curso que você está agora, o TopTeclas.

O dia do tecladista é comemorado no dia 
30 de abril, na mesma data em que se 

comemora o dia do pianista e o dia do Jazz.
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Assim, o problema da 
acessibilidade, ou seja, do 
preço do instrumento e 
das aulas em todo o seu 
processo, não é a principal 
desculpa para que você 
aprenda hoje mesmo a tocar 
teclado. 
E o fator idade também não 
é mais pré-requisito para 
aprender. 
Como dissemos, você tem 
a capacidade de aprender 
do momento em que 
nasce aos seus últimos 
segundos de vida. 
Nunca é tarde para 
aprender, nem mesmo um 
instrumento. 
Logo, isso não é desculpa!

Em 31 anos como professor, consegui desenvolver 
um método aprovado e testado por mais de 8.600 

pessoas on-line, que rebatem os três principais 
argumentos que as pessoas dão para não aprender 

a tocar teclado, oferecendo soluções para que 
você aprenda hoje mesmo a tocar.
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Resta-nos três principais que as pessoas 
alegam para não aprender a tocar teclado: 

ser difícil demais, não saber lidar com 
ritmo e não conseguir tocar uma música 

inteira ou até criar repertórios. 
Vou mostrar como estes três argumentos não 

são reais e como você pode superá-los. 
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Volto a afirmar: 
Aprender teclado só depende de você querer.  

E este é o seu primeiro passo. 

Se o botão não funcionar, copie e cole este link  
http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_1 

e cole no seu navegador para assistir a aula gratuita deste capítulo.

CLIQUE AQUI e Acesse sua aula

Eu preparei para VOCÊ uma  
VÍDEO AULA TOTALMENTE GRATUITA.  

3 MOTIVOS que podem atrapalhar 
você de tocar teclado

http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_1
http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_1
http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_1


Capítulo

3
Acordes essenciais para 
tocar músicas incríveis



Você acha que  
é difícil aprender  
a tocar teclado?

Você tem deixado de aprender teclado ou de dar o seu pri-
meiro passo por achar que é difícil demais? Afinal, o que é 
difícil para você? Tudo se resume a como você se com-
porta diante de uma dificuldade: você pode desistir ou 

simplesmente aprender uma forma de lidar com os seus medos e 
limitações e criar soluções mais assertivas.

Garanto a você que na zona de 
conforto nada se cria, nada cai do 
céu e a nada se tem acesso. 
Desta forma, se quiser descobrir 
novas habilidades – como tocar 
teclado – é importante dar o 
primeiro passo. 
É agir diante do que você 
considera difícil.
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Atualmente, há uma série de métodos de aprendizagem de música, 
e mais especificamente, de teclado, que fogem dos padrões clássi-
cos e repetitivos. 

A Educação tem apresentado novos paradigmas em todas as áreas 
do conhecimento, inclusive no aprendizado musical. Não apenas 
surgiram novas tecnologias como também novas formas e técnicas 
de aprender. 

É o caso do método desenvolvido por 
mim: em mais de 31 anos como professor, 
desenvolvi um método prático de ensino 

de teclado ou piano, o Academia das Teclas 
Completo, em que qualquer pessoa pode 

aprender do zero a tocar, mesmo sem saber 
nada sobre teoria musical. 
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Além disso, é um método rá-
pido: você aprende a tocar na 
primeira aula, e vai se desenvol-
vendo conforme o seu próprio 
empenho e disposição. 
Mais de 8.600 alunos (apenas 
on-line) já comprovaram esta 
forma de aprender. 
E sabe por que funciona? Não 
tem partitura, não requer noção 
prévia de música, você apren-
de a tocar com as duas mãos na 
mesma velocidade e ritmo, com 
velocidade gradativa – do mais 
lento para o mais rápido, no seu 
tempo.
Se o método é baseado nas suas 
necessidades, é funcional e as-
sertivo. Ou seja, não será difícil. 
Lembre-se: música é um con-
junto de sons determinados em 
um período de tempo. 

Desta forma, a música tem 
grande importância na vida do 
homem moderno e, mais que 
apenas escutar ou cantar, você 
pode criá-la, tocá-la. 
Vamos começar pelo básico? 
De que são feitas as músicas? 
Que partes qualquer tipo 
de música sempre terá em 
comum? 
A música é formada por três 
elementos: melodia, ritmo e 
harmonia. Isso não muda em 
nenhum método ou instru-
mento. 
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A melodia, como veremos, é a organização de uma sequência 
dos sons. Isso significa que é a forma com que os sons são 

emitidos. Você já deve ter notado que cada música possui uma 
melodia diferente.

O Ritmo nada mais é que a duração de um som dentro da 
música. É o que dá continuidade a ela. São aqueles pulsos 

repetidos e organizados dentro de um compasso, que quando 
batemos o ouvido, já identificamos do que se trata a música. 

Sabe aquele padrão que há em um conjunto de músicas? Isso é o 
ritmo. Tem a ver com o tempo e estilo da música.

Já harmonia é o agrupamento agradável dos sons, é como 
combinamos de forma agradável todos os elementos da música. 

Ela tem a ver com a construção de acordes e também com a 
harmonização de duas ou mais notas de diferentes graus são 

tocadas ao mesmo tempo. 

Estes elementos, juntamente com as notas musicais, 
sempre serão os mesmos. 

São apenas três elementos que você precisa conhecer. 
E isso mostra a você o quanto é fácil tocar teclado.

Melodia

ritmo

harmonia
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Compreendendo 
estes três elementos 
você acaba de 
desvendar do que é 
feita uma música!
Além disso, há as notas musicais, que 
são os sons usados na música. A prin-
cípio, são sete notas: Dó, Ré, Mi, Fá, 
Sol, Lá e Si. Estas notas musicais po-
dem ser mais graves (voz grossa) ou 
mais agudas (voz fina). 
Podem ainda ser colocadas em várias 
escalas. Isso significa que nem sem-
pre um Dó é a nota mais grave, uma 
vez que podem existir várias outras 
escalas antes dele com notas bem 
mais graves.
Você aprendeu os elementos funda-
mentais de qualquer tipo de música e 
já deu o seu primeiro passo para to-
car teclado. 
Que tal testar o método do Música 
sem Limites agora mesmo e entender 
como estes elementos funcionam na 
prática? 
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Nesta aula eu ensino os acordes essenciais para você tocar 
músicas incríveis. Esses acordes serão usados nas músicas que 

você vai aprender no decorrer das aulas deste E-book.

Se o botão não funcionar, copie e cole este link  
http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_2 

e cole no seu navegador para assistir a aula gratuita deste capítulo.

CLIQUE AQUI e Acesse sua aula

Eu preparei para VOCÊ mais uma  
VÍDEO AULA TOTALMENTE GRATUITA.

Acordes ESSENCIAIS para tocar 
músicas INCRÍVEIS

Para você colocar em prática o que falamos aqui. 

http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_2
http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_2


Capítulo

4
Os ritmos que vão 

embalar as suas músicas



Você acha que o ritmo 
é complicado para 
executar no teclado

Como vimos, o ritmo é um dos elementos básicos de qualquer 
música, assim como melodia e harmonia. Mas por que tanta 
gente tem medo de tocar teclado ou sente dificuldade por 

causa do ritmo? Se isso é o que impede você a começar a estudar 
teclado, saiba que é fácil de resolver!

Você sabia que os especialistas dizem que o ritmo é 
50% do sucesso da música? E que para aprender a tocar 

qualquer instrumento, é preciso que você tenha senso de 
ritmo. Ele é o que expressa emoção através da música. 
E mesmo que você não tenha conhecimentos técnicos, 

possivelmente já tem o feeling para identificar o que uma 
música quer expressar.
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Faça o teste: pegue diferentes tipos de música 
para escutar e tente identificar o que elas ex-
pressam através do ritmo e o que elas têm em 
comum e de diferente. Se é difícil identificar, sai-
ba que esta habilidade você pode desenvolver 
com tempo, e não é algo complicado. 

Ritmo é aquilo que 
tem na música que o 
seu corpo identifica na 
hora que você ouve a 
música. Reconhecendo 
isso, fica mais fácil 
reproduzir no teclado.

Saiba que ritmo tem a ver com temporalidade. 
O ritmo é determinado pela duração das notas 
musicais e pela duração das pausas (intervalos 
sem som). Há diferentes maneiras de identifi-
car o ritmo e também os gêneros musicais. Uma 
delas é pela quantidade de batidas por minuto 
(bpm), que mede a velocidade rítmica das bati-
das.
Assim, o samba tem um ritmo acelerado, já que 
normalmente fica em 96 e 104 bpm. O rock, para 
se ter uma ideia, fica praticamente entre 110 e 
140 bpm. O reggae tem um ritmo mais lento, na 
faixa aproximadamente de 60 a 90 bpm. 
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Ficou mais fácil de visualizar? É o elemento mais fácil de identificar 
entre os três citados. 
Não é preciso um medidor para saber quantos bpm tem a música. 
É algo que dá para sentir. Uma dica é habituar o ouvido a identificar 
o ritmo sempre que ouvir uma música em seu dia a dia.
Que tal aprender mais sobre o ritmo na prática?
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Nesta aula eu vou te ensinar como identificar e reproduzir um 
ritmo na música, considerando todos os seus elementos.

Aceita o desafio? Então, vamos lá!

Se o botão não funcionar, copie e cole este link  
http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_3 

e cole no seu navegador para assistir a aula gratuita deste capítulo.

CLIQUE AQUI e Acesse sua aula

Agora eu tenho para VOCÊ mais uma  
VÍDEO AULA TOTALMENTE GRATUITA.

Os RITMOS que vão embalar  
as suas MÚSICAS

Para você colocar em prática o que falamos aqui. 

http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_3
http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_3


Capítulo

5
4 Músicas para  

você tocar



Não consegue tocar uma 
música completa e tem 
dificuldade em montar um 
repertório

É frustrante para muitas pessoas não conseguir tocar uma 
música completa de primeira. Que dirá montar um reper-
tório. Há ainda quem passa muito tempo nesta situação, 
seguindo um método que nem sempre é o mais prático e 

o que apresenta os melhores resultados com a rapidez que você 
espera. 
A solução neste caso é buscar um método que atenda a sua evo-
lução. O Academia das Teclas Completo, usado nos programas 
Música sem Limites, por exemplo, permite que você aprenda a 
tocar uma música já na primeira aula, com dinamismo nas duas 
mãos. 
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Com pouco tempo, fica fácil montar um 
repertório completo.

Outra dica é fazer no seu tempo, uma 
lição de cada vez, uma parte de cada 
vez. Você vai errar antes de acertar e 

isso acontece com todo mundo, até com 
os músicos mais geniais que já existiu. 

Não tenha medo de errar antes de 
conseguir tocar uma música completa. 

O erro faz parte do aprendizado.
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Comece com os ritmos mais 
lentos para os mais rápidos, 
dos gêneros e ritmos que se 
assemelham para os mais 
distintos. 
Priorize músicas que você 
conheça ou goste. Busque 
compreender o mesmo pa-
drão em músicas diferentes. 
Isso vai ajudá-lo a tocar várias 
músicas em pouco tempo. 
E logo terá um repertório. 
Mas não deixe de se desafiar, 
buscando músicas mais desa-
fiadoras.

E tenho um convite 
para você, para que 
você  veja que é 
possível tocar uma 
música completa sem 
mesmo saber nada de 
teoria musical. 
Que tal aprender a 
tocar algumas músicas 
(gospel e popular) 
onde vamos usar os 
acordes e os ritmos de 
forma correta?

Aprenda na prática através  
das aulas que estão dentro do Módulo 4 

do nosso curso TopTeclas. 
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Conclusão

Como você pôde ver, não 
há motivos para não 
aprender a tocar tecla-
do! 

Se seguiu as dicas ao longo 
deste e-book e os links de au-
las, na verdade, você já começou 
a tocar e pode ir muito além das 
suas expectativas. 

Vimos mais sobre o método 
criado por mim, aprendemos 
sobre acordes e ritmos, entre 
outros ensinamentos práticos. 
Observamos também que falta 
de dinheiro, idade, dificuldade 
de aprender, de colocar ritmo 
em suas músicas e de tocá-las 
por inteiro são, na verdade, 
desculpas que a maioria das 
pessoas são para não realizar 
o seu sonho de tocar o instru-
mento. 
E que são ilusões, como apre-
sentei no decorrer deste livro.
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Se o botão não funcionar, copie e cole este link  
http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_4_MUSICAS 

e cole no seu navegador para assistir a aula gratuita deste capítulo.

CLIQUE AQUI e Acesse sua aula

Tenho 4 AULAS GRATUITAS  
com 4 MÚSICAS pra você tocar ainda  

hoje usando tudo que já viu aqui.

Chegou a hora de colocarmos em prática o 
que você aprendeu nas aulas deste Ebook.

Vamos aprender a tocar essas 
músicas juntos na PRÁTICA AGORA!PRÁTICA AGORA!PRÁTICA AGORA!

http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_4_MUSICAS
http://bit.ly/TOPTECLAS_AULA_4_MUSICAS


Querer aprender e dar o primeiro passo é a única coisa que você 
precisa para aprender a tocar teclado. Escolher um método práti-
co é o segundo passo para ter sucesso e até se tornar um tecladista 
profissional.
Uma vez que você decide começar a tocar teclado, que toma o 
primeiro passo, percebe quanto tempo perdido de não ter iniciado o 
seu aprendizado anteriormente. 



Helio Moreira
Helio Moreira é maestro, pianista e produtor musical, formado em 
Piano Clássico, Harmonia Funcional, Clarinete Arranjo e Produção 
Fonográfica. Foi músico da Orquestra de Câmara do INCAER (Ins-
tituto Histórico-Cultural da Aeronáutica), Orquestra Tabajara, Or-
questra da USAF (Orquestra da Força Aérea dos Estados Unidos), 
Orquestra Sinfônica do Conservatório Nacional do Rio de Janeiro, 
Diretor do Perfil Studios.
Criador da plataforma de ensino musical MÚSICA SEM LIMITES, 
com diversos cursos que usam a metodologia desenvolvida duran-
te anos de experiência como professor de música pelo mundo.
Acompanhou como pianista e tecladista diversos artistas no meio 
Gospel e Secular. Produziu para diversas gravadoras, dentre elas 
Line Records, Globo, Rio Music, Sião Records, dentre muitos outros.
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Produziu, gravou e arranjou musicalmente mais 700 Artistas no 
meio Gospel e Secular entre Brasil, EUA e Europa.
Participou do Montreaux Jazz Festival nos anos de 2013 e 2014, 
com um quarteto de Jazz. Já deu aulas de música no Brasil, Portu-
gal e em Londres.
Atualmente, reside em Zurique, na Suíça, onde foi professor em 
uma das maiores escolas privadas de música da Europa e também 
diretor e produtor em um grande estúdio de gravação. Idealiza 
cursos de música digitais especializados e de alta performance dos 
alunos.

Você encontra o Maestro Hélio ao vivo 
todas as terças e quintas às 15H no ca-
nal do Música Sem Limites no Youtu-
be, onde ele faz uma aula de teclado ao 
vivo às terças chamada de MUSILIVE e 
às quintas outra aula ao vivo chamada de 
MUSICAST.
Nas MUSILIVES todo mundo que partici-
pa consegue tocar uma música completa 
durante a aula ao vivo, realmente incrível.

Nos MUSICASTS é abordado sem-
pre uma matéria que vai te ajudar 
a progredir muito no mundo das 
teclas.
Sempre usando muita criatividade 
e motivação com os alunos.
As MUSILIVES e os MUSICASTS 
são gratuitos.
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@maestroheliomoreira 
 

maestrohelioMSL 
 

musicasemlimites 
 

maestrohelio

REDES SOCIAIS:

Site: musicasemlimites.com

https://musicasemlimites.com
https://www.instagram.com/maestroheliomoreira/
https://www.youtube.com/maestrohelioMSL?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/musicasemlimites/
https://twitter.com/maestrohelio
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