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ROTEIRO 
DE ESTUDOS
NÍVEL AVANÇADO
Conheça o roteiro de estudos do nível 
avançado do Terra da Música.
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Seja muito bem-vindo(a) ao 
programa de desenvolvimento 
musical do Terra da Música de 
nível AVANÇADO!

Aqui encontra todos os nossos cursos do nível 

avançado organizados em um percurso de estudos 

moderno e dinâmico. Esse é o nível de quem busca 

aperfeiçoamento nas várias vertentes do piano 

popular. Veja, a seguir, os cursos que preparamos 

para você e o percurso sugerido.

Eu sou Turi Collura, professor dos cursos de 

piano e teclado e coordenador dos cursos 

da nossa escola! Nós vamos lhe ajudar a 

realizar seus sonhos por meio de estudos 

consistentes, práticos e completos!

“ “
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QUAIS ÁREAS 
DESENVOLVEMOS NO 
NÍVEL AVANÇADO?

POR ONDE COMEÇAR?

Repertório Variado

Estudo avançado de Voicings

Harmonia Quartal: acordes e frases

Walking Bass e Acompanhamento JAZZ

Piano Brasileiro: Baião e Frevo

Piano/Teclado solo

Harmonia na música popular avançada

Improvisação e composição melódica

Nas páginas a seguir, você encontra 

um percurso de estudos organizado 

de forma progressiva. Você pode 

personalizá-lo conforme as suas 

necessidades ou desejos.

Ao fazer a sua assinatura, você 

pode marcar um encontro AO VIVO 

para personalizarmos o percurso 

de estudos.
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QUAIS OS CURSOS DO NÍVEL 
PIANO AVANÇADO?

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/baiao-e-frevo-ao-piano
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/improvisacao-e-composicao-melodica-2
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/harmonia-aplicada-a-musica-popular-3
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/repertorio-para-piano-e-teclado
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/tecnica-pianistica:-agilidade,-independencia,-velocidade
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/harmonia-aplicada-a-musica-popular-4
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/harmonia-quartal:-acordes-e-frases
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/walking-bass-e-acompanhamento-jazz


REPERTÓRIO RICO E VARIADO: O BLUES, 
O POP, A MÚSICA BRASILEIRA, O JAZZ

Baião e Frevo ao Piano

Repertório para piano e teclado

DOIS CURSOS EM PREPARAÇÃO CHEGANDO EM BREVE:

- PIANO BOSSA NOVA MÓDULO 2

- O SAMBA NO PIANO E TECLADO

A SEGUIR VAMOS ORGANIZAR O FLUXO DE ESTUDO

Dando continuidade aos estudos do Piano Brasileiro, o curso-
BAIÃO E FREVO AO PIANO oferece um percurso riquíssimo para 
aprender a tocar, nas teclas, esses gêneros musicais e seus rit-
mos.
Aprenda várias músicas organizadas de forma gradativa.
Você realiza um estudo detalhado de seus padrões rítmicos, de 
seus clichês e de suas características estético-musicais.
Aprenda a tocar em piano solo e acompanhar.

O REPERTÓRIO DE MÚSICA POPULAR PARA PIANO E TECLA-
DO é tudo que você sempre sonhou! Aqui você encontra músi-
cas de diversos estilos popular, nacional e internacional, para 
você compor o seu repertório pessoal!
As músicas são apresentadas em vários níveis progressivos.
O nível está indicado de 1 a 5 (sendo 1 o nível iniciante e 5 o 
mais sofisticado).
O mais importante de tudo: aprenda várias técnicas para realizar 
as músicas!

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/baiao-e-frevo-ao-piano
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/repertorio-para-piano-e-teclado
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HARMONIA E REARMONIZAÇÃO 
EM NÍVEL AVANÇADO!

Harmonia Aplicada à Música Popular 3

Harmonia Aplicada à Música 
Popular 4

O Curso HARMONIA APLICADA À MÚSICA POPULAR é, sem dú-
vida, um dos pilares fundamentais dos estudos de música! No 
nível avançado estudamos os Módulo 3 e 4.
Objetivos do curso: Estudar e vivenciar os conhecimentos teó-
ricos da harmonia do ponto de vista prático; Entender, ouvir e 
aplicar as formas estruturais da harmonia;
Desenvolver habilidades pessoais de criação/recriação das for-
mas estruturais; Desenvolver habilidades pessoais para a har-
monização e a rearmonização de uma melodia.
Alguns dos tópicos do Módulo 3: Modulação; Escalas dos acor-
des de Dominante Secundária; Rearmonização;
Ampliação Harmônica; Estruturas Superiores; Policordes entre 
muitos outros.

O Módulo 4 do curso de HARMONIA APLICADA À MÚSICA PO-
PULAR oferece um percurso de estudos muito interessante de 
nível avançado.
Alguns dos tópicos do Módulo 4: Modalismo e suas vertentes; 
Harmonia e Harmonizações por Quartas; Materiais
Harmônicos Contemporâneos; Expansão Harmônica;
Multitonalidade; Novas sínteses harmônicas; Materiais Contem-
porâneos; Análise musical entre muitos outros.Do Pop ao Jazz, 
do Choro ao Blues, divirta-se improvisando!

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/harmonia-aplicada-a-musica-popular-3
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/harmonia-aplicada-a-musica-popular-4
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Harmonia Aplicada à Música Popular 3

Técnica Pianística: Agilidade, 
independência, velocidade

Improvisação e Composição 
Melódica 2

O curso TÉCNICA PIANÍSTICA: Agilidade, Independência e Ve-
locidade é algo fundamental para todos que desejam melhorar 
a sua técnica pianística, evoluir ou, simplesmente estudar a téc-
nica, desenvolver a sua agilidade, independência e velocidade.
Por meio de um percurso gradativo, neste curso online aprende-
mos: Técnicas de postura da mão, dedos e articulações; Como 
desenvolver a agilidade; Como aumentar e fortalecer a velocida-
de; Como fortalecer a independência na articulação dos dedos; 
Staccato de pulso e muitas outras

O módulo 2 do curso IMPROVISAÇÃO E COMPOSIÇÃO MELÓDI-
CA 2 faz parte dos cursos de nível Intermediário 2.
Contudo, ele está interligado com cursos de nível avançado.
Por essa razão, você pode acessá-lo, também, nesse nível.
Nele, você aprofunda a relação escala/acorde, a improvisação 
horizontal, o uso de células rítmico-melódicas, aprofunda o ele-
mento rítmico.
Com o auxílio de Playbacks, desenvolva a improvisação na cadên-
cia II-V-I, várias abordagens e técnicas para a criação de frases.
Do Pop ao Jazz, da MPB ao Blues, divirta-se improvisando!

O DOMÍNIO TOTAL DAS TECLAS!

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/tecnica-pianistica:-agilidade,-independencia,-velocidade
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/improvisacao-e-composicao-melodica-2
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O JAZZ E SEU 
ACOMPANHAMENTO

Walking Bass e 
Acompanhamento Jazz
O curso WALKING BASS E ACOMPANHAMENTO JAZZ é para to-
dos aqueles que desejam aprender o acompanhamento no jazz e 
a realização do chamado walking bass.
Por meio de um percurso gradativo, neste curso online aprende-
mos:
- Padrões de acompanhamento no jazz: rítmica e harmonias para 
a mão direita;
- Linhas de walking bass: princípios e fórmulas para a construção 
das linhas melódicas;
- Coordenação entre as mãos;
- Como realizar o swing.
Por meio de exercícios práticos, você aprende a realizar o acom-
panhamento e o walking bass sobre clichês harmônicos consa-
grados (V-I, II-V-I, Turnarounds, etc).
Aplicamos os estudos em músicas.

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/walking-bass-e-acompanhamento-jazz
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Harmonia Quartal: Acordes e Frases
No curso HARMONIA QUARTAL: ACORDES E FRASES você aprende 
como montar acordes por quartas, com 3, 4, 5 e 6 notas (one-hand 
e two-hands).
Você aprende como realizar encadeamentos de acordes, II-V-I e 
Turnarounds utilizando a Harmonia Quartal e Harmonias híbridas.
Neste curso avançado estudamos técnicas para frases (pentatôni-
cas, outside e side-slipping), acordes e frases no estilo de pianistas 
renomados como (Herbie Hancock, Bill Evans, McCoy Tyner) e co-
locamos os estudos em prática no REPERTÓRIO!

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/harmonia-quartal:-acordes-e-frases
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VAMOS ORGANIZAR A 
SEQUÊNCIA DE ESTUDOS!

PASSO 1 

Acreditamos que o estudo do instrumento deva ser acompanhado, sempre, 

por uma base teórica que sustente e suporte o crescimento do aluno. Ao mar-

car o seu encontro pessoal comigo, podemos ver os pormenores para o me-

lhor direcionamento de seus estudos e do seu crescimento musical.

ESCOLHA UM CURSO de cada uma das 3 áreas a seguir, mantenha a

sequência sugerida em cada área:

ÁREA 1: CURSOS PRÁTICOS: REPERTÓRIOS e GÊNEROS MUSICAIS
Baião e Frevo ao Piano

Repertório para Piano e Teclado (Repertório variado)

Piano Bossa Nova 2 (em breve)

O Samba no Piano e Teclado (em breve)

ÁREA 2: CURSOS DE DESENVOLVIMENTO
Técnica Pianística (pode lhe acompanhar sempre, ao longo do seu estudo)

Walking Bass e Acompanhamento JAZZ

Harmonia Quartal: Acordes e Frases

Improvisação e Composição Melódica 2

ÁREA 3: CURSOS TEÓRICOS
Harmonia Aplicada à Música Popular 3

Harmonia Aplicada à Música Popular 4
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ORGANIZE O SEU TEMPO DESSA FORMA:

PASSO 2 

PASSO 3 

PASSO 4 

Ao terminar um curso, passe para outro da mesma ÁREA. Conforme o tempo 

à sua disposição, pode escolher estudar mais de um curso da mesma ÁREA 

(por exemplo Bossa Nova + Repertório ou II-V-I + Técnica Pianística).

Mantenha a rotina de estudos;

Participe dos eventos ao vivo que organizamos periodicamente;

Peça ajuda sempre que precisar!

O Terra da Música trabalha com a emissão de certificados online após a conclu-

são do curso, agregando valor ao seu currículo musical.

Os nossos cursos são acompanhados por Apostilas em Pdf, bases de áudio,

exercícios interativos. Garantimos a máxima qualidade e conteúdos relevantes.

50% do seu tempo para a ÁREA 1 (CURSOS PRÁTICOS);
25% do seu tempo para a ÁREA 2 (CURSOS DE DESENVOLVIMENTO);
25% do seu tempo para a ÁREA 3 (CURSOS TEÓRICOS)
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Os cursos de Piano e Teclado do 

TdM estão organizados em 4 níveis: 

iniciante, intermediário 1, intermedi-

ário 2 e avançado. Vc pode escolher 

entre fazer uma assinatura comple-

ta (que dá acesso a todos os cursos 

de piano e teclado da escola) ou 

pode escolher assinaturas menores 

que contemplam apenas os cursos 

de um determinado nível.

Nós ajudamos você 
a revolucionar a sua 
música!

Clique ao lado e 
veja o que dizem 
os nossos alunos

https://vimeo.com/626925859
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/11/piano-intermediario-1
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/12/piano-intermediario-2
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/10/piano-iniciante
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/13/piano-avancado
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/1/piano-e-teclado-completo


www.terradamusica.com.br

conheça outros cursos do

AR
2 

m
kt

https://www.terradamusica.com.br
https://terradamusica.com.br/
https://www.ar2coaching.com.br

