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Introdução
Bem-vindo ao curso de flauta doce nível 1.
Este documento contém várias músicas infantis e folclóricas com notas
musicais para execução em flauta doce. Ele foi preparado com o objetivo de
facilitar um primeiro contato entre você, que está iniciando seus estudos de
música com a flauta doce, e a digitação das notas musicais no instrumento.
Dessa forma, optei por escrever a música completa, em letras grandes para
facilitar a leitura a distância e acrecentei também um diagrama com a
correspondente digitação das notas que aparecem na música. O diagrama das
notas segue a orientação da digitação germânica, eventualmente, em
algumas músicas, disponibilizei também o diagrama da digitação barroca
das notas fá(s). O alcance da flauta doce é de duas oitavas. Dessa forma, as
notas da 2ª oitava foram grafadas em maiúsculas ou sublinhadas, no texto da
música, para diferenciar das notas da 1ª oitava. Em algumas músicas, as
notas de execução mais longas foram grafadas extendendo-se o nome da
nota. Por exemplo, uma nota sol mais longa foi grafada como sool ou ainda
sooool.
As músicas estão dispostas em ordem alfabetica e não em ordem de
dificuldade.
Esta apostila, que é continuamente desenvolvida e adaptada e, outros
materiais sobre flauta doce poderão ser encontrados no seguinte endereço:
http://www.paim.pro.br/downloads/index.htm. Consulte-o regularmente para
encontrar os documentos atualizados.
Qualquer sugestão será bem-vinda e poderá ser encaminhada para o e-mail
fernandopaim@paim.pro.br.
Bom estudo!
Fernando Paim

Curso de flauta doce nível 1

2

Diagrama
Abaixo há um diagrama ilustrativo da representação da flauta doce utilizado
nesta apostila. O ponto de vista adotado para a digitação das notas foi aquele
da posição de execução do instrumento, isto é, uma visão superior.
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A Barata
do sib la sol la sib do do re sib la sib do la
A barata diz que tem 7 saias de filó

fa fa re re re re re re re mi fa fa mi re do
é mentira da barata ela tem é uma só

do do fa la la do sol la do sib la sol do
Ha, ha, ha, ho, ho, ho

do do fa la la do sol la do sib la sol fa
Ela tem é uma só

do

sib

la
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A Canoa Virou
sol sol sol sol fa mi
a canoa virou

sol sol do do do si la
pois deixaram ela virar

la la re re re do si si
foi por causa de maria

si la sol la si do
que não soube remar

sol sol sol sol fa mi
se eu fosse um peixinho

sol sol do do do si la
e soubesse nadar

la la re re re do si si
eu tirava maria

si la sol la si do
do fundo do mar
Siri pra cá, siri pra lá, Maria é bela e quer casar
sol

fa
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asa branca
refrão:
sib sol la fa sol mi fa re mi do re do la do do
sib sol la fa sol mi fa re mi do re do la do do
do re mi sol sol mi fa faaa
Quando olhei a terra ardendo

do re mi sol sol fa miii
Qual fogueira de São João

do do re mi sol

sol fa mi do fa

Eu perguntei a Deus do céu, ai

fa mi re re mi re re do do
Por que tamanha judiação

do do re mi sol

sol fa mi do fa

Eu perguntei a Deus do céu, ai

fa mi re re mi re re do do
Por que tamanha judiação

do re mi sol sol mi fa faaa
Que braseiro, que fornalha

do re mi sol sol fa miii
Nem um pé de plantação

do do re mi sol

sol fa mi do fa

Por falta d'água perdi meu gado

fa mi re re mi re re do do
Morreu de sede meu alazão

do re mi sol sol mi fa faaa
Até mesmo a asa branca

do re mi sol sol fa miii
Bateu asas do sertão

do do re mi sol

sol fa mi do fa

Então eu disse adeus Rosinha

fa mi re re mi re re do do
Guarda contigo meu coração

do re mi sol sol mi fa faaa
Quando o verde dos teus olhos

do re mi sol sol fa miii
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Se espalhar na plantação

do do re mi sol

sol fa mi do fa

Eu te asseguro não chores não, viu

fa mi re re mi re re do do
Que eu voltarei, viu meu coração

do re mi sol sol mi fa faaa
Hoje longe muitas léguas

do re mi sol sol fa miii
Numa triste solidão

do do re mi sol

sol fa mi do fa

Espero a chuva cair de novo

fa mi re re mi re re do do
Para eu voltar pro meu sertão

do re mi sol sol mi fa faaa
Quando o verde dos seus olhos

do re mi sol sol fa miii
Se espalha na plantação

do do re mi sol

sol fa mi do fa

Eu te asseguro , não chores não, viu?

fa mi re re mi re re do do
Que eu voltarei, viu meu coração

do

re
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asa branca
introdução:
FA RE MI DO RE si DO la si sol la sol mi sol sol
FA RE MI DO RE si DO la si sol la sol mi sol sol

canto:
sol la si RE RE si DO DO
Quando olhei a terra ardendo

sol la si RE RE DO si
Qual fogueira de São João

sol sol la si RE RE DO si sol DO
Eu perguntei a Deus do céu, ai

si si la la si la la sol sol
Por que tamanha judiação

sol sol la si RE RE DO si sol DO
Eu perguntei a Deus do céu, ai

si si la la si la la sol sol
Por que tamanha judiação

sol la si RE RE si DO DO
Que braseiro, que fornalha

sol la si RE RE DO si
Nem um pé de plantação

sol sol la si RE RE DO si sol DO
Por falta d'água perdi meu gado

si si la la si la la sol sol
Morreu de sede meu alazão

sol la si RE RE si DO DO
Até mesmo a asa branca

sol la si RE RE DO si
Bateu asas do sertão

sol sol la si RE RE DO si sol DO
Então eu disse adeus Rosinha

si si la la si la la sol sol
Guarda contigo meu coração
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sol la si RE RE si DO DO
Quando o verde dos teus olhos

sol la si RE RE DO si
Se espalhar na plantação

sol sol la si RE RE DO si sol DO
Eu te asseguro não chores não, viu

si si la la si la la sol sol
Que eu voltarei, viu meu coração

sol la si RE RE si DO DO
Hoje longe muitas léguas

sol la si RE RE DO si
Numa triste solidão

sol sol la si RE RE DO si sol DO
Espero a chuva cair de novo

si si la la si la la sol sol
Para eu voltar pro meu sertão

sol la si RE RE si DO DO
Quando o verde dos seus olhos

sol la si RE RE DO si
Se espalha na plantação

sol sol la si RE RE DO si sol DO
Eu te asseguro , não chores não, viu?

si si la la si la la sol sol
Que eu voltarei, viu meu coração

fa

re
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atirei o pau no gato
sol fa mi re mi fa sol sol sol | atirei o pau no gato to
la sol fa fa fa | mas o gato to
sol fa mi mi mi | não morreu reu reu
do do la la la | dona Chica ca
si la sol sol sol | Admirou - se se
mi fa sol mi fa sol mi fa sol fa mi re do |
com o berro com o berro que o gato deu
do do | miau

sol

fa
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boi da cara preta
do do doo
boi boi booii
fa mi re do re re
boi da cara preta
si si si do re re
pega esse menino
re fa mi re do si do do
que tem medo de careta

do
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cai cai balão
sol sol fa mi | cai cai balão
sol sol fa mi | cai cai balão
sol la sol fa mi re | cai aqui na minha mão
re mi fa | não cai não
re mi fa | não cai não
re mi fa | não cai não
sol la sol fa mi re do | cai na rua do sabão
sol

fa
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capelinha de melão
sol sol sol la sol fa mi
Capelinha de melão

sol sol la sol fa
é de São João

si si si si si la sol sol sol la sol fa mi
É de cravo e de rosa, e de manjericão

sol sol sol la sol fa mi sol sol sol la sol fa
São João esta dormindo e não me ouve não

si si si si si la sol sol sol la sol fa mi
Acordai, Acordai, Acordai João...

sol sol sol la sol fa mi sol sol sol la sol fa
São João esta dormindo e não me ouve não

si si si si si la sol sol sol la sol si do
Acordai, Acordai, Acordai João...

sol

la
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cio da terra
la

si

do

sol

la la la si do siii
debulhar o trigo

sol la si do sii la sol sol la la
recolher cada bago do trigo

la la sol la la sol la la sol sol
Forjar no trigo o milagre do pão

sol sol sol mi mi fa#
e se fartar de pão

la la la si do siii
Decepar a cana

sol la si do sii la sol sol la la
Recolher a garapa da cana

la la sol la la sol la la sol sol
Roubar da cana a doçura do mel

sol sol sol mi mi fa#
se lambuzar de mel

la la la si do siii
Afagar a terra

sol la si do sii la sol sol la la
Conhecer os desejos da terra

la la sol la la sol la la sol sol
Cio da terra a propícia estação

mi

fa#

sol sol sol mi mi fa#
e fecundar o chão
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ciranda cirandinha

do fa fa la la do do sib la sol sib la sol fa
Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar!

la do sib la sol fa mi do sib sol la fa sol mi fa
Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar

la do sib la sol fa mi do sib sol la fa sol mi fa
O Anel que tu me destes era vidro e se quebrou

la do sib la sol fa mi do sib sol la fa sol mi fa
O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou,

do fa fa la la do do sib la sol sib la sol fa
Por isso dona Rosa entre dentro desta roda

la do sib la sol fa mi do sib sol la fa sol mi fa
Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá se embora

do

fa
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ciranda cirandinha
sol do do mi mi sol sol
ciranda cirandinha

fa mi re sol mi re do
vamos todos cirandar

mi sol fa mi re do si sol
vamos dar a meia volta

fa re mi do re si do
volta e meia vamos dar

sol sol do do mi mi sol sol
o anel que tu me deste

fa mi re sol mi re do
era vidro e se quebrou

mi sol fa mi re do si sol
o amor que tu me tinhas

fa re mi do re si doo
era pouco e se acabou

sol

do
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coelhinho da páscoa

sol sol mi fa sol mi, sol do si la sool
Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim?

sol fa sol fa mi fa, mi re mi fa sool
Um ovo, dois ovos, três ovos assim

sol fa sol fa mi fa, mi re mi fa sool
Um ovo, dois ovos, três ovos assim

sol sol mi fa sol mi, sol do si la sool
Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm?

sol fa, sol fa mi fa mi re mi re do
Azul, amarelo e vermelho também

sol fa, sol fa mi fa mi re mi re do
Azul, amarelo e vermelho também!

sol

mi
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de olhos vermelhos
sol do do mi do do

sol re re fa re re

de olhos vermelhos

de pelo branquinho

re re re do si si

sol re re sol mi mi

de pulo bem leve

eu sou coelhinho

sol sol fa mi mi re

la fa mi re re do

sou muito assustado

porem sou guloso

sol mi re do si sol

sol fa la si do do

por uma cenoura

já fico manhoso

sol do do mi do do

sol re re fa re

eu pulo pra frente

eu pulo pra trás

re re re do si si

sol re re sol mi

dou mil cambalhotas

sou forte demais

sol sol fa mi mi re

la fa mi re re do

comi uma cenoura

com cascas e tudo

sol mi re do si sol

sol fa la si do do

tão grande ela era

fiquei barrigudo

sol fa la si do do
fiquei orelhudo
sol

do
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escravos de jó

sol do si la sol, la sol la sol fa mi
Escravos de Jó, jogavam caxangá

sol mi sol mi sol mi sol do mi mi re do
Tira, põe, deixa o Zé Pereira ficar

sol la sol mi sol la sol mi sol la sol la si do
Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá

sol la sol mi sol la sol mi sol la sol la si do
Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá

sol

do

si
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eu sou pobre, pobre, pobre
do mi sol sol sol la sol sol fa mi re mi fa re mi
Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré

do mi sol sol sol la sol sol fa mi re sol do
Eu sou pobre, pobre, pobre de marré desci

do mi sol sol sol la sol sol fa mi re mi fa re mi
Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré

do mi sol sol sol la sol sol fa mi re sol do
Eu sou rica, rica, rica de marré desci

do mi sol sol sol la sol sol fa mi re mi fa re mi
Quero uma de suas vossas filhas, de marré, marré, marré

do mi sol sol sol la sol sol fa mi re sol do
Quero uma de vossas filhas, de marré desci

do mi sol sol sol la sol sol fa mi re mi fa re mi
Escolhei a que quiser, de marré, marré, marré

do mi sol sol sol la sol sol fa mi re sol do
Escolhei a que quiser, de marré desci

do mi sol sol sol la sol sol fa mi re mi fa re mi
Eu so quero a Maria, de marré, marré, marré

do mi sol sol sol la sol sol fa mi re sol do
Eu sou quero a Maria, de marré desci

do mi sol sol sol la sol sol fa mi re mi fa re mi
Eu de pobre fiquei rica, de marré, marré, marré

do mi sol sol sol la sol sol fa mi re sol do
Eu de pobre fiquei rica, de marré desci
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1ª oitava

do

mi

sol

la

re

fa

2ª oitava

do

mi
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frere jacques

sol la si sol, sol la si sol
Irmão Jacques, irmão Jacques
si do re, si do re
você está dormindo? Você está dormindo?
re mi re do si sol
tocam os sinos da manhã
re mi re do si sol
tocam os sinos da manhã
la re sol, la re sol
ding, ding, dong; ding, ding, dong

sol

la
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glória, glória aleluia
sol sol sol la sol fa mi sol do re mi mi mi re do
Já refulge a glória eterna de Jesus o Rei dos Reis

do si la la la si do si do la sol la sol mi sol
Breve os reinos deste mundo seguiram as suas leis

sol sol sol la sol fa mi sol do re mi mi mi re do
Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez

do re re do si doo
Vencendo, vem Jesus

refrão:
sol fa mi sol do re mii doo
Glória, glória, aleluia

la si do si do la sol mi
Glória, glória, aleluia

sol fa mi sol do re mi do
Glória, glória, aleluia

do re re do si doo
Vencendo, vem Jesus

sol sol sol la sol fa mi sol do re mi mi mi re do
O clarim que chama os crentes a batalha já soou

do si la la la si do si do la sol la sol mi sol
Cristo à frente do seu povo multidões já conquistou

sol sol sol la sol fa mi sol do re mi mi mi re do
O inimigo em retirada seu furor patenteou

do re re do si doo
Vencendo, vem Jesus

sol sol sol la sol fa mi sol do re mi mi mi re do
Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá

do si la la la si do si do la sol la sol mi sol
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E as nações e os reis da Terra com poder governará

sol sol sol la sol fa mi sol do re mi mi mi re do
Sim em paz e santidade toda Terra regerá

do re re do si doo
Vencendo, vem Jesus

sol sol sol la sol fa mi sol do re mi mi mi re do
E por fim entronizado as nações há de julgar

do si la la la si do si do la sol la sol mi sol
Todos grandes e pequenos, o Juiz há de encarar

sol sol sol la sol fa mi sol do re mi mi mi re do
E os remidos triunfantes, em fulgor hão de cantar

do re re do si doo
Vencendo, vem Jesus

sol

la

fa
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greensleeves

la doo re mii fa mi ree si sool
la si doo la laa sol# la si sol# mi
la doo re mii fa mi ree si sool
la si do si la sol# fa# sol# laaa
sool sol sol fa# mi ree si sol
la si doo la laa sol# la si sol# mi
sool sol sol fa# mi ree si sol
la si do si la sol# fa# sol# laaa

la

do

re

si
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havia uma barata na careca do vovô

sol do si la sol la sol sol sol la sol la si do
Eu vi uma barata, na careca do vovô

sol do si la sol la sol sol sol la sol la si do
Assim que ela me viu, bateu asas e voou

do do sol la sol la la la sol re do si si si sol la si do do do
Seu Joaquim-qui-rin-quim, da perna torta-ra-ta

la sol re do si si si sol la si do do do
Dançando a conga-ra-ga, com a Maricota-ra-ta

sol

do
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havia uma barata na careca do vovô
re sol fa# mi re mi re re re mi re mi fa# sol
Havia uma barata na careca do vovô

re sol fa# mi re mi re re mi re mi fa# sol
Assim que ela me viu bateu asa e voou

re mi fa# sol sol sol sol sol re mi re fa# fa#
Seu João Joaquim, quim, quim

fa# fa# re mi re fa# fa# fa# fa#
Da perna só, só, só entrou na dança, çá, çá

re mi fa# sol sol sol sol
çá, na, ri, có, có, có

re
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luar do sertão

refrão:
sol doo re mii re faa mi ree do sii la sool faa miiii
Não há, ó gente, oh! Não, luar como esse do sertão

sol doo re mii re faa mi ree do sii la sool ree dooo
Não há, ó gente, oh! Não, luar como esse do sertão

melodia:
sol la si do do do re mi mi mi re fa fa
Oh que saudade do luar da minha terra

fa mi re re re do re re do do si la sol fa miiii
Lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão

sol la si do do do re mi mi mi re fa fa
Este luar cá da cidade tão escuro

fa mi re re re do re re do do si la sol re dooo
Não tem aquela saudade, do luar lá do sertão!

sol la si do do do re mi mi mi re fa fa
Se a lua nasce por detras da verde mata

fa mi re re re do re re do do si la sol fa miiii
Mais parece um sol de prata, prateando a solidão

sol la si do do do re mi mi mi re fa fa
E a gente pega na viola e ponteia

fa mi re re re do re re do do si la sol re dooo
E a canção e a lua cheia, a nascer no coração
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sol la si do do do re mi mi mi re fa fa
Quando vermelha no sertão desponta a lua

fa mi re re re do re re do do si la sol fa miiii
Dentro da alma flutua, tambem rubra nasce a dor

sol la si do do do re mi mi mi re fa fa
E a lua sobe e o sangue muda em claridade

fa mi re re re do re re do do si la sol re dooo
E a nossa dor muda em saudade
Branca assim da mesma cor

sol

do

re
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marcha soldado

sol sol mi do do
Marcha soldado,

mi sol sol sol mi re
cabeça de papel

mi fa fa fa re sol sol
Quem não marchar direito,

la sol fa mi re doo
vai preso pro quartel

do mi sol sol mi do do
O quartel pego fogo,

do mi sol sol sol mi re
a policia deu sinal

mi fa fa fa re sol sol
Acode, acode,

sol la sol fa mi re doo
acode a bandeira nacional

sol

mi
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marcha soldado

do do la fa fa
marcha soldado

la do do do la sol
cabeça de papel

la sib sib sib sol do do
quem não marchar direito

re do sib la sol fa
vai preso pro quartel

fa la do do la fa
o quartel pego fogo

fa la do do do la sol
a policia deu sinal

la sib sib la sol do
acode, acode

do re do sib la sol fa
acode a bandeira nacional

do

la
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marcha soldado
sol sol mi do do
marcha soldado

mi sol sol sol mi ree
cabeça de papel

mi fa fa fa re sol sol
quem não marchar direito

la sol fa mi re do
vai preso pro quartel

do mi sol sol mi do do
o quartel pego fogo

mi sol sol sol mi ree
a policia deu sinal

mi fa fa fa re sol sol
acode, acode

sol la sol fa mi re dooo
acode a bandeira nacional

sol

mi
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meu limão, meu limoeiro
mi fa sol mi la la sol mi
Meu limão, meu limoeiro

la sol mi mi sol sol fa
Meu pé de jacarandá

re mi fa re sol sol fa
Uma vez tin-do-lelê

re mi fa re fa fa mi
Outra vez tin-do-lalá

mi fa sol mi la la sol mi
Morena, minha morena

la sol mi mi sol sol fa
Corpo de linha torcida

re mi fa re sol sol fa
Queira deus você não seja

re mi fa re fa fa mi
Perdição da minha vida

mi fa sol mi la la sol mi
Quem tem amores não dorme

la sol mi mi sol sol fa
Nem de noite, nem de dia

re mi fa re sol sol fa
Dá tantas voltas na cama

re mi fa re fa fa mi
Como peixe n´água fria
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mi fa sol mi la la sol mi
A folhinha do alecrim

la sol mi mi sol sol fa
Cheira mais quando pisada

re mi fa re sol sol fa
Há muita gente que é assim,

re mi fa re fa fa mi
Quer mais bem se desprezada

mi

fa

sol

la
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nana nenê

sol mi fa sol
Nana nenem

sol la sol fa mi re
que a cuca vem pegar

la la si la sol mi
papai foi pra roça

sol fa fa mi re mi
mamãe foi trabalhar

sol mi fa sol
Desce gatinho

sol la sol fa mi re
De cima do telhado

la la si la sol mi
Pra ver se a criança

sol fa fa mi re mi
Dorme um sono sossegado

sol

mi
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noite feliz
sol la sol mii, sol la sol mii
Noite feliz, noite feliz

ree re sii doo do sool
Ó senhor, Deus de amor

laa la do si la sol la sol mii
Pobrezinho nasceu em Belém

ree re fa re si doo mii
Eis na lapa Jesus, nosso bem

do sol mi sol fa re dooo
Dorme em paz, ó Jesus

do sol mi sol fa re dooo do
Dorme em paz, ó Jesus

sol la sol mii, sol la sol mii
Noite feliz, noite feliz

ree re sii doo do sool
Ó Jesus, Deus da luz

laa la do si la sol la sol mii
Quão afável é teu coração

ree re fa re si doo mii
Que quiseste nascer nosso irmão

do sol mi sol fa re dooo
E a nós todos salvar

do sol mi sol fa re dooo
E a nós todos salvar
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sol la sol mii, sol la sol mii
Noite feliz, noite feliz

ree re sii doo do sool
Eis que no ar vem cantar

laa la do si la sol la sol mii
Aos pastores, seus anjos no céu

ree re fa re si doo mii
Anunciando a chegada de Deus

do sol mi sol fa re dooo
De Jesus salvador

do sol mi sol fa re dooo
De Jesus salvador

sol

la

mi
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O Cravo e a Rosa
sol sol mi do si la sol fa |O cravo brigou com a rosa
la la fa do si la sol sol |Debaixo de uma sacada
sol do do do re do si la |O cravo saiu ferido
la sol si sol fa re do do |E a rosa despedaçada
sol sol mi do si la sol fa |O cravo ficou doente
la la fa do si la sol sol |A rosa foi visitar
sol do do do re do si la |O cravo teve um desmaio
la sol si sol fa re do do |E a rosa pôs-se a chorar

sol

mi

do
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ode à alegria

si si do re re do si la sol sol la si si la laa
si si do re re do si la sol sol la si la sol soool
laa si sol la si do si sol la si do si la sol la ree
si si do re re do si la sol sol la si la sol soool

si

do
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oh suzana

sol la si re re mi re si sol la si si la sol laa
sol la si re re mi re si sol la si si la la sool
doo doo mi mii mi re re si sol laa
sol la si re re mi re si sol la si si la la sool

sol

la
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parabéns pra você
sol sol la sol do si | parabéns pra você
sol sol la sol re do do | nesta data querida
mi mi sol mi do si la | muitas felicidades
fa fa mi do re do | muitos anos de vida
sol do do do | com quem sera
sol re si do | com quem sera
sol do mi sol | com quem sera
mi do sol re si do | que ........ vai casar
sol

la

do
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o pastorzinho

sol do si la sol la sol sol sol la sol la si do
Havia um pastorzinho que andava a pastorear

sol do si la sol la sol sol sol la sol la si do
saiu de sua casa e pôs-se a cantar

sol la si do do do
dó, ré, mi, fá, fá, fá

sol la sol la la la
dó, ré, do, ré, ré, ré

sol re do si si si
dó sol fá mi mi mi

sol la si do do do
dó ré mi fá fá fá

sol do si la sol la sol sol sol la sol la si do
Chegando ao palácio a princesa lhe falou

sol do si la sol la sol sol sol la sol la si do
dizendo ao pastorzinho que o seu canto lhe agradou

sol la si do do do
sol lá si do dó dó

sol la sol la la la
sol lá sol lá, lá lá

sol re do si si si
so re do si si si

sol la si do do do
sol la si do do do

sol la si do do do
sol la si do do do
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peixe vivo
la do do sib sib re re do la do do sib sol sib sib la
Como pode o peixo vivo viver fora da água fria

la do do sib sib re re do la do do sib sol sib sib la
Como pode o peixe vivo viver fora da água fria

fa fa re mi fa mi re do, fa fa re mi fa mi re do
Como poderei viver, como poderei viver

la do do sib sib re re do la do do sib sol sib sib la
Sem a tua, sem a tua, Sem a tua companhia

la do do sib sib re re do la do do sib sol la fa
Sem a tua, sem a tua, Sem a tua companhia

la do do sib sib re re do la do do sib sol sib sib la
Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria

la do do sib sib re re do la do do sib sol sib sib la
Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria

fa fa re mi fa mi re do, fa fa re mi fa mi re do
Por me verem assim chorando, Por me verem assim chorando

la do do sib sib re re do la do do sib sol sib sib la
Sem a tua, sem a tua, Sem a tua companhia

la do do sib sib re re do la do do sib sol la fa
Sem a tua, sem a tua, Sem a tua companhia
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peixinho do mar
do do re re mi mii
quem te ensinou a nadar

do do re re mi mii
quem te ensinou a nadar

faa mi do do do
foi foi marinheiro

mi mi re re re do do
foi o peixinho do mar

faa mi do do do
foi foi marinheiro

mi mi re re re do do
foi o peixinho do mar

do
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pirulito que bate bate
mi fa sol sol sol fa mi la la
pirulito que bate bate

re mi fa fa fa mi re sol
pirulito que já bateu

mi sol sol sol fa mi la do
quem gosta de mim é ela

si la sol fa mi re do
quem gosta dela sou eu

mi fa sol sol sol fa mi la la
Pirulito que bate bate

re mi fa fa fa mi re sol
Pirulito que já bateu

mi sol sol sol fa mi la do
A menina que eu gostava

si la sol fa mi re do
Não gostava como eu

mi

fa
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pirulito que bate bate
mi fa sol sol sol fa mi la la
pirulito que bate bate

re mi fa fa fa mi re sol
pirulito que já bateu

mi sol sol sol fa mi la do
quem gosta de mim é ela

si la sol fa mi re do
quem gosta dela sou eu

mi fa sol sol sol fa mi la la
Pirulito que bate bate

re mi fa fa fa mi re sol
Pirulito que já bateu

mi sol sol sol fa mi la do
A menina que eu gostava

si la sol fa mi re do
Não gostava como eu

mi

fa
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prenda minha
do do do do si la sol sol fa mi re re
vou me embora, vou me embora prenda minha

re mi fa si sol fa miii
tenho muito que fazer

mi fa sol la la sol fa fa fa mi re re
tenho que parar rodeio prenda minha

re mi fa sol sool fa mi
no campo do bem querer

do

si

la
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red river valley

sol do mi mi mi mi re mi re dooo
sol do mi do mi sol fa mi reee
sol fa mii mi re doo re mi sol faa
la la soll si do ree mi re doo

sol

do
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sabão crá crá

sol do mi do, sol do mi do, sol do do do do si do re si la sol
sol si re si, sol si re si, sol si si si si la si do do do do
sol do mi do, sol do mi do, sol do do do do si do re si la sol
sol si re si, sol si re si, sol si si si si la si do do do do
sol do mi do, sol do mi do, sol do do do do si do reee
soool sol sol sol fa re doooo

do

sib

la
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samba le le
do do mi sol mi do re fa
Samba Lelê está doente

si si re fa re si do mi
Está com a cabeça quebrada

do do mi sol mi do re fa
Samba Lelê precisava

si si re fa re si do mi
De umas dezoito lambadas

do mi do mi re fa fa fa
Samba , samba, Samba ô Lelê

si si do re do si do mi mi mi
Pisa na barra da saia ô Lalá

do do mi sol mi do re fa
Ó Morena bonita,

si si re fa re si do mi
Como é que se namora ?

do do mi sol mi do re fa
Põe o lencinho no bolso

si si re fa re si do mi
Deixa a pontinha de fora

do do mi sol mi do re fa
Ó Morena bonita

si si re fa re si do mi
Como é que se casa

do do mi sol mi do re fa
Põe o véu na cabeça
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si si re fa re si do mi
Depois dá o fora de casa

do do mi sol mi do re fa
Ó Morena bonita

si si re fa re si do mi
Como é que cozinha

do do mi sol mi do re fa
Bota a panela no fogo

si si re fa re si do mi
Vai conversar com a vizinha

do do mi sol mi do re fa
Ó Morena bonita

si si re fa re si do mi
Onde é que você mora

do do mi sol mi do re fa
Moro na Praia Formosa

si si re fa re si do mi
Digo adeus e vou embora
do#

mi
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se esta rua fosse minha

la la re re la fa re la do sib la miii
Se esta rua se esta rua fosse minha

la la mi mi do# la sib la fa mi reee
eu mandava eu mandava ladrilhar

la la re re re mi fa mi re la do sib
com pedrinhas com pedrinhas de brilhante

sib sib la mi do# la sol fa mi reee
para o meu para o meu amor passar

la la re re la fa re la do sib la miii
Nessa rua, nessa rua tem um bosque

la la mi mi do# la sib la fa mi reee
Que se chama, que se chama solidão

la la re re re mi fa mi re la do sib
Dentro dele, dentro dele mora um anjo

sib sib la mi do# la sol fa mi reee
Que roubou, que roubou meu coração

la la re re la fa re la do sib la miii
Se eu roubei, se eu roubei teu coração

la la mi mi do# la sib la fa mi reee
Tu roubaste, tu roubaste o meu também

la la re re re mi fa mi re la do sib
Se eu roubei, se eu roubei teu coração

sib sib la mi do# la sol fa mi reee
Foi porque, só porque te quero bem
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teresinha de jesus
sol si mi mi sol si mii si si do si la sol# laa
Terezinha de Jesus de uma queda foi ao chão

la si re do si la do si, si do si la sol fa# mii
Acudiram três cavalheiros, todos de chapéu na mão

sol si mi mi sol si mii, si si do si la sol# laa
O primeiro foi seu pai, O segundo seu irmão

la si re do si la do si si do si la sol fa# mii
O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão

sol si mi mi sol si mii si si do si la sol# laa
Quanta laranja madura, quanto limão pelo chão

la si re do si la do si, si do si la sol fa# mii
Quanto sangue derramado, dentro do meu coração

sol si mi mi sol si mii, si si do si la sol# laa
Terezinha levantou-se, Levantou-se lá do chão

la si re do si la do si si do si la sol fa# mii
E sorrindo disse ao noivo, eu te dou meu coração

sol si mi mi sol si mii si si do si la sol# laa
Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço

la si re do si la do si, si do si la sol fa# mii
Da morena mais bonita, quero um beijo e um abraço
sol

si

mi
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tristeza do jeca

ree re mi mi re do si si si la do do do si reeee
Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor

ree re mi mi re do si si si la do do do si reeee
Prá você quero contar, o meu sofrer e a minha dor

mi fa# sol sol fa# mi mi
Eu sou como um sabiá

re re mi fa# fa# mi re re do
Que quando canta é só tristeza

mi mi re re do do siiii
Desde o galho onde ele está

laa si do do mi mi re re do do siiii
Nesta viola canto e gemo de verdade

laa si do do mi mi re re do do siiii
Cada toada representa uma saudade

ree re mi mi re do si si si la do do do si reeee
Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão

ree re mi mi re do si si si la do do do si reeee
Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão

mi fa# sol sol fa# mi mi
Quando chega a madrugada

re re mi fa# fa# mi re re do
Lá no mato a passarada

mi mi re re do do siiii
Principia um barulhão

laa si do do mi mi re re do do siiii
Nesta viola, canto e gemo de verdade

laa si do do mi mi re re do do siiii
Cada toada representa uma saudade
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ree re mi mi re do si si si la do do do si reeee
Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar

ree re mi mi re do si si si la do do do si reeee
Pois o Jeca quando canta, dá vontade de chorar

mi fa# sol sol fa# mi mi
E o choro que vai caindo

re re mi fa# fa# mi re re do
Devagar vai-se sumindo

mi mi re re do do siiii
Como as águas vão pro mar

laa si do do mi mi re re do do siiii
Nesta viola, canto e gemo de verdade

laa si do do mi mi re re do do siiii
Cada toada representa uma saudade

re

mi
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vem e eu mostrarei
re re mi fa# sol sol la si do do do si la fa#
vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao pai

mi re# re re mi fa# sol sol la si do do si la fa#
guiarei os passos teus e junto a Ti hei de seguir

fa# sol la si si do si si si do si la sol la
sim, eu irei e saberei como chegar ao fim

fa# sol la si si do si si si do si la sol
de onde vim pra onde vou, por onde irás, irei, também

re re mi fa# sol sol la si do do do si la fa#
Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar

mi re# re re mi fa# sol sol la si do do si la fa#
A verdade é como o sol e invadirá teu coração

fa# sol la si si do si si si do si la sol la
Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser

fa# sol la si si do si si si do si la sol
Eu creio em Ti que crês em mim e à Tua luz verei a luz

re re mi fa# sol sol la si do do do si la fa#
Vem, e eu te farei da minha vida participar

mi re# re re mi fa# sol sol la si do do si la fa#
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Viverás em mim aqui: viver em mim é o bem maior

fa# sol la si si do si si si do si la sol la
Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim

fa# sol la si si do si si si do si la sol
Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós

re re mi fa# sol sol la si do do do si la fa#
Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar

mi re# re re mi fa# sol sol la si do do si la fa#
Com amor, a construção de um mundo novo muito melhor!

fa# sol la si si do si si si do si la sol la
Sim, eu irei e levarei Teu nome aos meus irmãos

fa# sol la si si do si si si do si la sol
Iremos nós e o Teu amor vai construir enfim a PAZ!

do#

mi
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conclusão
Bom..., chegamos ao fim do curso introdutório de flauta doce. Espero que
tenha aproveitado o seu tempo e aprendido a executar algumas músicas.
Como foi dito na introdução, o objetivo era o de iniciar você na execução de
algumas músicas fáceis usando aquele instrumento.
Qualquer sugestão será bem-vinda e poderá ser encaminhada para o e-mail
fernandopaim@paim.pro.br.
Até a próxima!
Fernando Paim
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