
Prefácio, 7
Método Flauteando - Palavra aos professores, 8
Musicotes - Intermediário, 10
Método Flauteando - Palavra aos alunos, 11
Introdução, Interlúdio e Finale, 12
Au Claire de La Lune, 13
Frère Jacques, 15
Figuras, 16
Pausas, 17
Indicação de Repetição, 18
Old MacDonald, 19
Escadinhas Musicais, 20
London Bridge is Falling Down, 21
Dó Agudo, 22
Pirulito que bate, bate, 23
Mozart, 24
Canzonetta, 25
Anacruse, 26
Oh! Suzana, 27
Ré Agudo, 28
Tinon Tanon, 29
Beethoven, 30
Ode An die Freude (Hino à Alegria), 31
Sobre as Notas Musicais, 32
When The Saints go Marching In,  33
Cânone, 34
Cânone, 35
Bach, 36
Jesus, Alegria dos Homens, 37
Musicotes - Avançado, 38
Musette, 39
Mi Agudo, 40
A Little Bit of Coffee, 41
Fórmula de Compasso, 42

SUMÁRIO

miolo_flauteando_v2_ok.indd   4miolo_flauteando_v2_ok.indd   4 23/02/2021   09:40:4023/02/2021   09:40:40



Noite Feliz, 43
Bemol e Sustenido, 44
Hansel, 45
Si Bemol, 46
Canon, 47
Vinicius de Moraes, 48
Pela Luz dos Olhos Teus, 49
Tom Jobim, 50
Samba de Uma Nota Só, 51
Fá Sustenido, 52
Aura Lea, 53
Toquinho, 54
Aquarela, 55
Villa-Lobos, 58
O Trenzinho do Caipira, 59
Ravel, 60
Bolero, 61
Vivaldi, 62
Primavera, 63
Ary Barroso, 64
Aquarela do Brasil, 65
Relembrando as Notas Musicais, 68
Desafios Musicais, 70
Pompa e Circunstância, 71
Berceuse, 72
Greensleeves, 73
Hinos pátrios, 74
Hino Nacional Brasileiro, 76
Hino da Independência do Brasil, 80
Hino à Bandeira Nacional, 82
Sobre os Autores, 84
Atividades sobre os compositores, 85   

miolo_flauteando_v2_ok.indd   5miolo_flauteando_v2_ok.indd   5 23/02/2021   09:40:4023/02/2021   09:40:40



6

miolo_flauteando_v2_ok.indd   6miolo_flauteando_v2_ok.indd   6 23/02/2021   09:40:4023/02/2021   09:40:40



PREFÁCIO

Prefaciar um livro que se propõe a ensinar crianças a tocar flauta não é tarefa das 
mais fáceis. Afinal, estamos falando do sagrado, da sublimidade, de outras linguagens.. . 
Estamos falando das pequeninas mãos que aprendem a tocar o instrumento, o qual nos 
faz acreditar que, de cada som que emerge, há o sopro da vida! Sopro, som, vida! Flautas 
vindas das florestas mágicas, ritmos que se harmonizam pelas pequeninas mãos, olhos 
atentos que acompanham cada toque, cada tom. São notas musicais em tantas nuances 
que, sopradas pelas crianças, nos convidam a entrar em novos espaços interiores, os quais 
chamamos de ternura e de inspiração. Sopro, som, vida! Ensinamentos.. . Não só como 
instrumentalização musical, mas como possibilidade de encantamento para muitos 
que as ouvem tocando suas flautas. Ensinamentos.. . Como reconhecimento a tantos 
compositores que, com seus talentos e dons, auxiliaram a natureza a compor sua orquestra 
de seres vivos, de pássaros e tantos outros animais, do uivar dos ventos, do movimento 
das águas, ou das folhas nas árvores. Ensinamentos dos professores da infância, Regina, 
Márcia, Marta, Naila e Cesar, que se dispuseram a acreditar que a música é um dos 
principais componentes que liga povos e os conscientiza de sua humanidade. Sopro, som, 
vida! E não seriam as batidas de um coração nossa primeira música? Quantas mais vamos 
tocar ao longo de nossas vidas? Ah! Encontraremos pessoas que também tocam suas 
músicas e que, como professores, ministram aulas de dia e compõem livros à noite com 
suas próprias partituras para apresentar a seus alunos e deixar-lhes, em suas pequeninas 
mãos, uma obra que nasceu na preparação de suas aulas. Este livro nos convida a 
adentrar nesse espaço tão requintado, repleto de crianças, onde as palavras não alcançam 
para descrevê-lo, mas que compreendem que crianças tocando flautas representam os 
sons do paraíso, representam os anjos de Deus. Vamos entrar?

Silmara Rascalha Casadei é diretora pedagógica. Doutora e mestre em Educação 
pela PUC/SP. Autora de livros infantojuvenis e membro da Academia de Letras da 
Grande São Paulo 
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Palavra aos professores

Segundo pesquisas recentes da Neurociência, constatou-se que, em nosso cérebro, 
existem mais áreas para a música do que para a própria fala. Cantar está na genética da espécie 
humana, por isso, aprender música é tão importante para o desenvolvimento da linguagem, da 
escrita e do raciocínio da criança. Ao aprender um instrumento, nosso cérebro é modificado 
plasticamente para sempre, desencadeando o aumento das redes neurais, causando um 
impacto positivo em nossa qualidade de vida.

Partindo desses princípios, de muito estudo, cursos, pesquisas e constatações de resul-
tados, resolvemos transformar a nossa prática da sala de aula – um ensino musical eficiente e 
qualitativo – em um método de flauta doce denominado Flauteando, com linguagem agradá-
vel, coerente e gradativa, respeitando a habilidade motora de cada faixa etária. 

Este método está dividido em Volume 1 (Iniciação), que poderá ser desenvolvido em um 
ou dois anos, e em Volume 2 (Intermediário e Avançado), preferencialmente em dois anos.  
A leitura melódica é iniciada no Volume 1 a partir da nota SOL, por ser a primeira nota definida 
pela Clave de Sol, e, logo em seguida, a nota MI, que, além de compor uma terça melodicamente 
rica para harmonizar exercícios vocais, proporciona um apoio adequado da postura das duas 
mãos ao iniciante do instrumento. Considerando que o canto, juntamente com a flauta doce, é 
prioridade no desenvolvimento musical dos nossos alunos, adaptamos a maioria das canções 
para a tonalidade de DÓ Maior – a mais adequada à tessitura da voz infantil. O canto apoia o 
aprendizado da flauta, a qual, por sua vez, também beneficia o canto. 

As canções e as atividades do Flauteando – Volume 1 e Volume 2 – apresentam uma 
sequência evolutiva, formando um repertório variado e de fácil assimilação, abrangendo 
canções folclóricas, populares e eruditas, tornando o aprendizado interessante e motivador. 
As melodias foram cuidadosamente escolhidas e adaptadas para a flauta doce com dedilhado 
germânico, respeitando a tessitura do instrumento sem perder de vista a harmonia principal. 

  A leitura rítmica e melódica é iniciada de forma simples, com a prática das primeiras 
melodias executadas na flauta, desenvolvendo-se gradativamente por meio de exercícios e 
seguindo as etapas do aprendizado. Ao finalizar os dois volumes, o aluno terá desenvolvido a 

MÉTODO FLAUTEANDO
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habilidade da leitura das notas e a compreensão de muitos conceitos musicais, como Barra de 
Repetição, Fórmula de Compasso, Sustenido, Bemol, Anacruse, noções de tonalidade e muito mais. 

Em todas as canções do Flauteando – Volume 1 e Volume 2 –, que foram gravadas em 
forma de playback, procuramos inserir noções de Introdução, Interlúdio e Finale, respeitan-
do o andamento e o aprendizado do dedilhado, tornando o estudo do instrumento mais 
prazeroso e eficaz. 

O fato de a maioria das músicas estar escrita em tonalidades de fácil execução ajuda o 
professor a transferir a leitura das notas musicais para outros instrumentos, incluindo xilofones, 
metalofones, piano etc., possibilitando um enriquecimento de timbres em momentos de 
execução das músicas em grupo. 

O livro Flauteando, por ser didático, possui folhas pautadas e traz diversos exercícios para o 
treino e a memorização dos conceitos musicais aprendidos. E para tornar o aprendizado em sala 
de aula ainda mais eficiente e prazeroso, incluímos jogos interativos variados como alternativa 
para um trabalho de atividade diversificada. Como sugestão, a classe poderá ser dividida 
em dois grupos e, enquanto uma parte recebe orientações específicas do professor quanto à 
postura, sopro ou dedilhado, atendendo às diferenças individuais, a outra poderá trabalhar de 
forma independente, sem a necessidade de maiores intervenções. Este volume traz também a 
biografia de alguns compositores e os principais hinos pátrios. 

Para finalizar, gostaríamos de destacar que, ao longo de mais de trinta anos dessa prática 
de ensino da música em sala de aula, pudemos perceber um resultado de grande qualidade 
musical. Assim, este trabalho tornou-se estimulante e motivador, despertando e aumentando 
cada vez mais em nossos alunos a vontade de aprender música. 

A música é uma aquisição para a vida toda!

9
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MUSICOTES – INTERMEDIÁRIO

Olá, crianças! Eu, Ritornelo, e minha 

irmã, Clavina, estamos aqui novamente 

para acompanhar vocês! Este volume está 

dividido em duas partes: Intermediário 

e Avançado e com ele poderemos tocar 

com os Grandes Mestres!

10

Que legal, Ritornelo! 

Então vamos começar 

logo com o Intermediário, 

estou bem animada!
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Palavra aos alunos

“A flauta é o mais feliz dos instrumentos musicais.

Pode imitar o canto dos pássaros que, por saberem voar, são os seres mais livres da natureza!”

João Dias Carrasqueira

Vocês sabiam que a música é muito importante na vida do ser humano, principalmente na 

fase escolar? Sabem por quê? 

É que a música auxilia no desenvolvimento da linguagem, da escrita e do raciocínio, ainda 

mais se estiver associada ao aprendizado de um instrumento. 

A flauta doce é uma ótima opção para a musicalização de crianças, pois, além de ser 

um instrumento de fácil acesso, seu aprendizado pode ser aplicado desde a iniciação musical  

até o conhecimento de conceitos mais avançados, como valores, pausas, escalas, compassos,  

tonalidades e muito mais! 

Aprendendo a tocar um instrumento musical, vocês também podem desenvolver a  

audição, o ritmo, a sensibilidade, enfim, estar imersos em um universo de diferentes formas  

de expressão. 

Em nosso livro Flauteando – Tocando com os Mestres, além de praticarem as notas na  

flauta doce para tocarem muitas músicas, vocês aprenderão a cantar diversas canções e  

conhecerão dados importantes da vida e obra dos grandes mestres da música! 

Ah, e irão se alegrar com o jeitinho bem-humorado de ensinar dos passarinhos Musicotes, 

Ritornelo e Clavina, que são nossas mascotes musicais!

Bom divertimento e um ótimo aprendizado!

Regina, Márcia, Cesar, Marta e Naila
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Quando vocês forem tocar as músicas do nosso livro com o playback, prestem atenção 
que no início há uma Introdução. Isso quer dizer que devemos esperar e nos preparar para 
tocar a flauta. 

Mas lembrem-se de que, muitas vezes, após tocar a melodia na flauta, aparece o  
Interlúdio, ou seja, um pequeno trecho musical que escutamos antes de repetir a música, 
tocando ou cantando.

Depois de tocarmos e cantarmos a música, terminamos com o Finale, que é um trecho 
musical que finaliza a canção.

INTRODUÇÃO, INTERLÚDIO E FINALE
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AU CLAIRE DE LA LUNE
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Português 

Frei João, Frei João, 
A dormir? A dormir? 
Vá tocar o sino! Vá tocar o sino! 
Dim, dem, dom! Dim, dem, dom!

Inglês  

Are you sleeping, are you sleeping, 
Brother John? Brother John? 
Morning bells are ringing! Morning bells are ringing! 
Ding, dang, dong! Ding, dang, dong!

Alemão  

Bruder Jakob, Bruder Jakob,  
Schläfst du noch? Schläfst du noch?  
Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken?  
Ding, dang, dong! Ding, dang, dong!

  

Vamos cantar em 

outras línguas?
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FRÈRE JACQUES

Folclore Francês
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