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Sobre o Autor 

 Olá me chamo Mauro Santos , sou músico tenho 35 anos,  sou 
apaixonado por Música em Geral . 

Hoje trabalho com diversos Parceiros no Segmento de Música 
 Online  e me dedico totalmente a esse mercado, investindo 
tempo e dinheiro em Aulas que me deram a direção certa e me 
fizeram alcançar resultados verdadeiros. 

Hoje, através do meu trabalho, muitas pessoas estão tendo a 
oportunidade de realizar seus sonhos de estudar Música através 
da internet. 

Sou o Autor  do Blog  www.aulasdemusica.net  e meu Objetivo 
é ajudar novos talentos  a Realizarem seus sonhos . 

http://www.aulasdemusica.net/


Muitas pessoas  colocam na cabeça que vai estudar música no 

Youtube , que tem tudo  , é só digitar no google  e pronto , já 

 tem tudo lá, as tablaturas ,cifras e tudo mais …. 

Ele (a)  vai aprender, a fazer alguns  licks e  sons  e tal . 

Porém, vai se tornar um músico como se chama em diversas 

regiões do Brasil   “papagaio”  que é aquele que só repete 

aquilo que houve , mas não compreende os fundamentos 

daquilo que está tocando , que não entende nada de intervalos 

,escalas , e se perde todo na hora de fazer uma simples 

improvisação ,achando que os licks que ele decorou lá na 

internet vai funcionar , quando na verdade não é bem assim né . 

Como Aprendi

Eu aprendi alguns acordes  anos atrás, com ajuda de revistas  e 

 meio auto didata , com uns e outros , pois estudando sozinho 

 acabei atropelando demais meu aprendizado pulando algumas 

etapas muito importantes, pois eu não tinha um cronograma e 

um planejamento  de estudo e isso tornava  meu  aprendizado 

meio deficiente sem rendimentos … 

Aos pouco fui evoluindo e tudo isso com muito estudo e muita 

dedicação. 

Recentemente fiz uma pesquisa aqui na minha cidade  sobre 

os valores para obter aulas presenciais aqui no Rio Grande 

do Sul próximo a Porto Alegre em média custa $ 150 Reais 

somente a  Matrícula e mais 150 de início saindo já de 

começo 300 reais e ficaria uma parcela de 150 reais para ter 

uma aula de cerca de uma hora por semana , totalisando em 

média 300 de início mais 150 reais em 11 meses sairia por 

1950.00 em somente um ano de aula ,sem contar que teria 

despesas com transporte ,alimentação etc.. 

Porém grande maioria dos professores de música 

presenciais  não seguem se quer uma metodologia de ensino 

,



,deixo bem claro que não estou criticando os Professores 

 Presenciais ,de forma alguma,  eu mesmo estudei assim no 

início e infeizmente  a maioria só enrrola o aluno e nunca ensina 

o que realmente o mesmo quer e precisa  aprender , sendo 

assim onde a grande maioria dos iniciantes acabam desistindo 

por não obter resultados e só ficam gastando com 

mensalidades caras para nada.,infelizmente esta cultura de 

ensino já está caindo por terra no Brasil , isso no meu ponto de 

vista é claro. 

Através  das aulas  Online . 

Como funciona as 

Aulas Online ? 

Existem diversos cursos disponíveis no Mercado 

Brasileiro , mas como saber quais são os cursos que 

realmente são confiáveis e que realmente  posso 

aprender ? 

Vou Deixar uma Relação dos cursos que eu 

Recomendo. 

  

Conheça os Melhores  Cursos de Música Online  que 

com certeza  irá lhe  ajudar muito na sua jornada

Musical. 



Violão
 

  Fórmula  Violão 

 

 

 

 

Violão em Casa

http://aulasdemusica.net/curso-formula-violao
http://aulasdemusica.net/curso-formula-violao
http://aulasdemusica.net/aulasdeviolaoemcasa
http://aulasdemusica.net/aulasdeviolaoemcasa


Violão Gospel em 

30 dias

Violão 

Mais que Música

http://aulasdemusica.net/violao-gospel
http://aulasdemusica.net/violao-gospel
http://aulasdemusica.net/mais-que-musica
http://aulasdemusica.net/mais-que-musica


Violão Caminho das 

Cordas

Arte do Violão

http://aulasdemusica.net/caminhodascordas
http://aulasdemusica.net/caminhodascordas
http://aulasdemusica.net/arte-do-viol%C3%A3o
http://aulasdemusica.net/arte-do-viol%C3%A3o


Teclado

Fórmula  Tecladista

Curso Teclado 

 Online

http://aulasdemusica.net/formulateclasta
http://aulasdemusica.net/formulateclasta
http://aulasdemusica.net/cursowiliamsilva
http://aulasdemusica.net/cursowiliamsilva


Aprendendo 

Teclado Online

Rítmos Brasileiros vol. 

01 - 02 para Teclados 

Yamaha 

http://aulasdemusica.net/aprendendoteclado-online
https://go.hotmart.com/Q4992996H?src=ebook
https://go.hotmart.com/Q4992996H?src=blog
https://go.hotmart.com/N4992998E?src=ebook
http://aulasdemusica.net/aprendendoteclado-online


Ritmos para Teclado 

https://go.hotmart.com/A4906750A?src=ebook
https://g.eduzz.com/checkout/cart/000000-JHSERT-SY95PA-UAHUAH/
http://aulasdemusica.net/15000-styles-para-teclado-
https://eduzz.com/g/23924/998457?utm_source=ebook
https://go.hotmart.com/K4733736X?src=ebook


Guitarra

Como Dobrar Sua 

Velocidade na Guitarra

Como Solar Com 

Modos Gregos

http://aulasdemusica.net/dobresuavelocidade
http://aulasdemusica.net/dobresuavelocidade
http://aulasdemusica.net/cursomodosgregos
http://aulasdemusica.net/cursomodosgregos


Curso Completo de 

Técnicas de Guitarra

Curso de Guitarra Online

Horizontalização na 

Guitarra

http://aulasdemusica.net/academiadaguitarra
http://aulasdemusica.net/academiadaguitarra
http://aulasdemusica.net/cursodeguitar
http://aulasdemusica.net/cursodeguitar
http://aulasdemusica.net/Horizontalizacao
http://aulasdemusica.net/Horizontalizacao


Turbo Guitar Delivery

Técnica Guitarra Rock  

https://go.hotmart.com/A4914916Q?src=ebook
https://go.hotmart.com/A4914916Q?src=ebook
http://aulasdemusica.net/tecnicas-rock-na-guitarra
http://aulasdemusica.net/tecnicas-rock-na-guitarra


Contrabaixo

Aulas de Contrabaixo

Curso Completo  c 3

Forró no Contrabaixo

http://aulasdemusica.net/aulasdecontrabaixo-
http://aulasdemusica.net/aulasdecontrabaixo-
http://aulasdemusica.net/c3
http://aulasdemusica.net/c3
https://go.hotmart.com/M5495911P?src=ebook
https://go.hotmart.com/M5495911P?src=ebook


canto
Além da voz

canto black gospel

Escola do Louvor

Os Pilares do Canto

http://aulasdemusica.net/alemdavoz
http://aulasdemusica.net/alemdavoz
https://go.hotmart.com/P5495925D?src=ebook
https://go.hotmart.com/P5495925D?src=ebook
https://go.hotmart.com/M5997089R?src=ebook
https://go.hotmart.com/M5997089R?src=ebook
https://go.hotmart.com/R4927528J?src=ebook
https://go.hotmart.com/R4927528J?src=ebook


Viola Caipira 

Viola Caipira 

Completo

Mini Curso Viola 

Caipira

http://aulasdemusica.net/cursoviolacompleto
http://aulasdemusica.net/cursoviolacompleto
http://aulasdemusica.net/viola-caipira-mini-curso
http://aulasdemusica.net/viola-caipira-mini-curso


Cavaquinho
Cavaquinho em Casa

Cavaco com 

 Dudu Nobre

Charles Alemão do Cavaco

Percussão

http://aulasdemusica.net/cavaquinhoemsasa
http://aulasdemusica.net/cavaquinhoemsasa
http://cavaquinhocomdudunobre.com.br/?mcr=AMJ308255
http://cavaquinhocomdudunobre.com.br/?mcr=AMJ308255
http://aulasdemusica.net/charles-do-cavaco
http://aulasdemusica.net/charles-do-cavaco
http://aulasdemusica.net/Curso-de-Percuss%C3%A3o
http://aulasdemusica.net/Curso-de-Percuss%C3%A3o


Piano

Flauta Transversal

lendo partituras em 30 

dias

http://aulasdemusica.net/piano-popular
http://aulasdemusica.net/piano-popular
https://go.hotmart.com/P5495905E?src=ebook
https://go.hotmart.com/P5495905E?src=ebook
http://aulasdemusica.net/lendo-partituras-em-30-dias
http://aulasdemusica.net/lendo-partituras-em-30-dias


Partituras  Casamento 

 

http://aulasdemusica.net/partiturascasamento-sax
https://go.hotmart.com/X5203427J?src=ebook
https://go.hotmart.com/B5193183D?src=ebook


Sanfona

Flauta Doce

Trompete

https://go.hotmart.com/U5495901L?src=ebook
https://go.hotmart.com/U5495901L?src=ebook
http://aulasdemusica.net/flauta-doce
http://aulasdemusica.net/flauta-doce
http://aulasdemusica.net/trompete-30min
http://aulasdemusica.net/trompete-30min


Saxofone

https://go.hotmart.com/P5011940Q?src=ebook
https://go.hotmart.com/J5742810S?src=ebook
https://go.hotmart.com/P5011940Q?src=ebook


Violino 

Bateria

https://go.hotmart.com/U4883227D?src=ebook
http://aulasdemusica.net/violino
http://aulasdemusica.net/leitura-online-bateria


http://aulasdemusica.net/topbatera
http://bit.ly/monsterbateraclube
http://aulasdemusica.net/formula-bateria


Dj Academia Dj

Curso  Dj Producer

Aprenda a criar suas 

 Músicas Eletrónicas

Componha 

 Facilmente

http://aulasdemusica.net/academia-do-dj
http://aulasdemusica.net/academia-do-dj
https://go.hotmart.com/O5830589V?src=blog
http://aulasdemusica.net/Curso-Dj-Producer
http://aulasdemusica.net/quick-produccer-2.0
http://aulasdemusica.net/quick-produccer-2.0
http://aulasdemusica.net/componhafacilmente
http://aulasdemusica.net/componhafacilmente


Recomendações 

Finais 

Bom  Sem  Dúvida  estes  foram um breve Resumo dos cursos 

de  Música  Online  Disponíveis  no  Mercado Brasileiro , cada

 curso  tem  seu  valor  e sua  metodologia ,voltado  para  cada 

aluno , sendo  assim  o   aluno  se Matricula e após fazer o 

pagamento  já poderá começar seus estudos .

Nos Siga nas Redes 

Sociais 

http://bit.ly/2fanpage
http://bit.ly/aulasdemusicaonline
http://aulasdemusica.net/
http://bit.ly/2kuuhFG1
https://api.whatsapp.com/send?phone=5551995288460

