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Introdução 

 Este Ebook aborda o Módulo 1 do Academia das Teclas Vol.2  e o seu 
objetivo é orientar você nas aulas do módulo que você esta estudando e não 
propriamente entrar profundamente na teoria musical, matéria que sera 
 

 Como falado anteriormente, o método do Música sem Limites é focado 
em fazer você tocar e ter resultados práticos, lembrando que você aprendeu 
primeiro a falar e a dominar os sons e depois aprendeu como ler e escrever 
graficamente com as letras. 

 Vamos trabalhar sempre focado em tocar, ouvir e reproduzir, deixaremos 
a parte teórica para ser abordada em outra ocasião. O importante agora é fazer 
você ter resultados com o seu instrumento e a partir daí se sentir cada vez mais 
motivado no estudo do Teclado ou Piano passando por fim ao estudo da teoria 
musical, se assim você desejar. 

 Vamos trabalhar também sempre em conjunto com o aprendizado de 
músicas, fazendo crescer o seu repertório e facilitando passo a passo a sua 
habilidade em ouvir e tocar um música de ouvido, sempre com o conhecimento 
do que esta acontecendo na harmonia da música que você vai estar tocando, 
possibilitando dessa forma, mais adiante com dedicação e prática, você tocar 
essa música e outros tons diferentes. 
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Capítulo Um 

DESCOBRINDO A RELAÇÃO 
DAS NOTAS NO TECLADO 
  

 Todas as notas no nosso teclado, seja ele no Keyboard ou no Piano, tem 
um relação entre si e são separadas por semitons, ou seja, a metade de um tom. 

 Um  semitom  é o menor  intervalo  utilizado na  escala diatônica  (e 
consequentemente em grande parte da  música ocidental). Corresponde à 
diferença de altura entre duas teclas adjacentes do piano (uma branca e a preta 
adjacente, ou duas brancas quando não há uma preta entre elas).  
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Semitom



 Para reconhecermos rapidamente onde estão localizadas as notas no 
teclado, usamos sempre os grupos de notas pretas como referência. 

 Se reparamos nas teclas do teclado ou piano, veremos que existe apenas 
dois grupos de notas pretas, uma com duas notas pretas juntas e outra com três 
notas pretas juntas e esses grupos de notas se repetem sescessivamente. 
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Grupo de 2 notas pretas

Grupo de 3 notas pretas



 Ao lado esquerdo do grupo de 2 notas pretas encontramos a nota Dó, e 
isso vai se repetir em toda a extensão do teclado. 

 

 Entre essas 2 teclas pretas encontramos a nota Ré, e isso vai se repetir em 
toda a extensão do teclado. 

 

 Ao lado direito do grupo de 2 notas pretas encontramos a nota Mi, e isso 
vai se repetir em toda a extensão do teclado. 
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Nota Dó

Nota Ré

Nota Mi







Ao lado esquerdo do grupo de 3 notas pretas encontramos a nota Fá, e isso vai 
se repetir em toda a extensão do teclado. 
 

Seguindo para o lado direito dessa primeira nota do grupo de 3 notas 
pretas encontramos a nota Sol, e isso vai se repetir em toda a extensão do 
teclado. 

 

Ao lado direito do grupo de 3 notas pretas encontramos a nota Si, e isso 
vai se repetir em toda a extensão do teclado. 

 

Seguindo para o lado esquerdo dessa terceira nota do grupo de 3 notas 
pretas encontramos a nota Lá, e isso vai se repetir em toda a extensão do 
teclado. 
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Nota Fá

Nota Sol

Nota Si

Nota Lá



Usando sempre essa técnica simples você ganhará um tempo valioso para 
o avanço nos seus estudos do teclado ou piano. 

Muita atenção, pois parece ser uma informação muito básica, mas eu 
encontrei muitos alunos que depois de meses estudando esbarravam nesse erro 
que atrapalhava muito o desenvolvimento. 
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7 notas das escala natural

Pratique olhando para o teclado, tenha a sua mão fora do teclado, (apoiada na perna, por exemplo) e toque a nota. Repita esse procedimento diversas vezes para uma mesma nota e depois vá alternando as notas até completar as sete notas naturais.



Capítulo Dois 

O QUE SÃO TRÍADES E OS 
ACORDES MAIORES? 
 Uma  tríade, na música, refere-se ao conjunto de 3 notas musicais que 
estruturam a formação de um acorde. À Harmonia musical baseada em tríades 
dá-se o nome de  Trifonia, sendo também comum chamá-la de  Harmonia 
Triádica ou Harmonia Trifônica. 
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Tríades



Para se caracterizar como tríade, as três notas podem estar em qualquer 
ordem, no entanto, após definida a ordem, devem estar o mais próximo 
possível umas das outras. 

 

 

 

 

 

Música sem Limites Page !10 Academia das Teclas

Tríades Corretas

Tríades Incorretas



 As Tríades podem ser executadas nas regiões médias e agudas do teclado 
ou piano, sendo que nas regiões graves não soam muito bem. 
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Tríades Região Média / Aguda

Tríades Região Grave



As tríades sempre se caracterizam pela junção de duas terças sobrepostas, 
como no exemplo abaixo: 

 

 

 

 

Para podermos entender melhor a questão de terça temos que falar um 
pouco de intervalos. 

Intervalos é a distância entre duas notas tocadas simultâneamente ou 
sequencialmente. Quando tocamos duas notas juntas chamamos isso de 
interval harmônico e quando tocamos uma nota e depois a noutra chamamos 
isso de interval melódico. 

Na abordagem das tríades falaremos por agora apenas sobre os intervalos 
harmônicos. 
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Terça Maior

Terça Menor



O menor interval que existe na escala natural é o intervalo de segunda 
menor, que compreende a metade de um tom, ou seja, um semitom (não se 
preocupe em entender o que é segunda menor agora), o interval de segunda 
menor é a distância entre duas notas que estão lado a lado com a outra. 

 

 

 

 

No caso da formação das tríades, que é o que importa pra gente aqui, 
falaremos dos intervalos de terças maiores e menores. 

A formação de uma terça maior é compost por 2 tons maiores, ou seja, 4 
semitons, mas a dica aqui é você não ficar preso em contar os semitons ou tons 
que seja, mas focar na visualização das notas no teclado. 
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Segunda Menor

Segunda Menor



Veja o exemplo de terça maior abaixo: 
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Terças Maiores



A formação de uma terça menor é composto por 1 tom e meio, ou seja, 3 
semitons, mas, como no item anterior, a dica aqui é você não ficar preso em 
contar os semitons ou tons que seja, mas focar na visualização das notas no 
teclado. 

Veja o exemplo de terça menor abaixo: 
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Terças Menores



Bem, Tríades são compostas por 2 intervalos,independente se são 
maiores ou menores, diminutos ou aumentados. (xiii, agora complicou 
Hélio..rsrs) (não se preocupe em entender isso agora, isso será abordado no 
curso de teoria musical) agora foque no teclado e na distância entre os dedos e 
as teclas, é isso que vai fazer você ter resultados práticos agora. 

Tríades maiores são compostas com os intervalos de 3° maior e 3° menor, 
conforme a imagem abaixo. 
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Tríades Maiores

3° Maior 3° Menor

3° Maior 3° Menor



Agora falando dos acordes maiores, eles são derivados da tríade maior. 
Todo acorde maior é ao mesmo tempo uma tríade maior, simples não acha? 
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Acordes Maiores

3° Maior 3° Menor

3° Maior 3° Menor



Capítulo Três 

PARA SABER OS ACORDES 
MENORES, BASTA SABER 
OS MAIORES 
 Agora que você ja sabe como se forma o acorde maior fica muito mais 
fácil entender os acordes menores (só muda uma nota do acorde maior para o 
acorde menor). 

Voltando as tríades, as tríades menores são compostas com os intervalos 
de 3° menor e 3° maior, ou seja, o inverso da tríade maior, conforme a imagem 
abaixo. 
 

 

 

 

Música sem Limites Page !18 Academia das Teclas

Tríades Menores
3° Menor 3° Maior

3° Menor 3° Maior



E os acordes menores são derivados das tríades menores. Todo acorde 
menor é ao mesmo tempo uma tríade menor. 
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Acordes Menores

3° Menor 3° Maior

3° Menor 3° Maior



Para que você consiga visualizer rapidamente um acorde menor no 
teclado, basta você visualizar o acorde maior, na posição fundamental, 
(veremos o que é isso mais adiante no curso) e mudar a nota do meio, veja 
abaixo: 
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Acordes Maiores >> Menores



Vamos entender agora como se distribuem os acordes maiores e menores 
dentro do campo musical. 

Temos dentro da escala natural 7 notas pois a oitava nota é a repetição da 
primeira. 

 

Em se tratando de tonalidade, na extenção da escala natural temos as 
notas pretas, que são 5. 

 

Portanto somando as 7 notas da escala natural com as 5 notas pretas, 
teremos 12 notas, que na realidade são os 12 tons existentes na música. 
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Olha como ficou muito mais fácil agora, reduzimos as tonalidades para 12 
e as notas para 7. Se você começar a enxergar dessa forma vai ver que o 
caminho musical é muito mais simples do que apresentam hoje nos cursos 
tradicionais. 

Pense comigo, se temos 12 tonalidades diferentes, teremos apenas 12 
acordes maiores, certo? Agora ficou mais fácil do que você imaginava. 

Veja a relação de todos os acordes maiores: 
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Dó Maior - C

Dó sustenido Maior - C#

Ré Maior - D
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Ré sustenido Maior - D#

Mi Maior - E

Fá Maior - F

Fá sustenido Maior - F#
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Sol Maior - G

Sol sustenido Maior - G

Lá Maior - A

Si bemol Maior - Bb



 

 
Agora todos os acordes menores: 
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Si Maior - B

Dó menor - Cm

Dó sustenido menor - C#m

Ré menor - Dm
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Re sustenido menor - D#m

Mi menor - Em

Fá menor - Fm

Fá sustenido menor - F#m
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Sol sustenido menor - G#m

Sol menor - Gm

Lá menor - Am

Si bemol menor - Bbm
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Si menor - Bm


