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E se uma fada madrinha diferente surgisse  

para realizar seu sonho de tocar um instrumento? 

 

Estreando a Coleção Bambolendo, o livro “Flautinha de condão” traz uma história 

narrada em versos por uma doce flautinha, oferecendo aos pequenos leitores a 

oportunidade de aprender como extrair as primeiras notas desse popular instrumento. 

 

 
 

 

E se um menino desejasse muito tocar um instrumento, tanto que uma fada madrinha (ou mainha, 

no nosso caso) aparecesse para realizar seu sonho? 

É essa a história contada por uma diferente narradora: uma doce e pequena flauta. A história, em 

versos, começa com a nossa flautinha nos revelando a origem desse popular instrumento, chegando 

à história de Tadeu e sua paixão pela música, que atrai a atenção de uma fada mainha. Mas ele 

sequer precisa de varinha mágica, pois a mágica já está no próprio instrumento: o mesmo que toma 

vida, para ele próprio ensinar a Tadeu como extrair suas primeiras notas, mostrando que a prática e 

a disciplina nos levam a realizar vários sonhos. 

Nessa singela história, Marcio Mac Cord usa toda sua experiência como musicista e professor de 

música, para mostrar às crianças como seguir os passos de Tadeu. André Flauzino, com lindas 

ilustrações, dá vida a essa magia. 

 

 

 

 

 

 



COLEÇÃO BAMBOLENDO 

 

O livro estreia a Coleção Bambolendo, com textos paradidáticos para serem usados diretamente no 

suporte a algumas disciplinas em sala de aula. Esse livro pode ser trabalhado não só nas aulas de 

música, como também se tornar um valioso material no processo de alfabetização e leitura.  

 

TRECHO 

 

Olá, eu sou a sua flautinha de condão, 

vou lhe contar uma história que começou há um tempão. 

Não tinha casa de tijolo, celular, nem avião. 

 

Alguém teve uma ideia e num osso oco assoprou 

e depois com uns furinhos 

o som ele melhorou. 

 

 

MARCIO MAC CORD é arte-educador desde 1984. Criador de métodos práticos de flauta doce e 

violão usados em escolas da rede privada e pública do Rio de Janeiro, seus grupos de flautistas 

mirins já se apresentaram com músicos de renome da música infantil. 

 

ANDRÉ FLAUZINO é formado em Desenho Industrial/Programação Visual pela Escola de Belas 

Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde também atuou como Professor 

Substituto. Começou sua carreira em agências de publicidade, e atualmente dedica-se à ilustração. 
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