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OBSERVAÇÕES: 

 
• 01) Algumas músicas tiveram a tonalidade alterada para serem tocadas com 

• 02) Fiz pequenas modificações em algumas músicas

• 03) Se quiser incrementar as músicas, assista a videoaula “
 

 

 
1. ACIMA DO SOL - SKANK 

 
Am 
Assim ela já vai 
C 
Achar o cara que lhe queira 
G 
Como você não quis fazer 
Am 
Sim, eu sei que ela só vai 
C 
Achar alguém pra vida inteira 
G 
Como você não quis 
 
Am 
Tão fácil perceber 
C 
Que a sorte escolheu você 
G 
E você cego nem nota 
Am 
Quando tudo ainda é nada 
C 
Quando o dia é madrugada 
G 
Você gastou sua cota 
 
Am C G 
U-u-uu, u-u-uu, u-u-uu 
 
 
 

2. PRIMAVERA – TIM MAIA 
 

G  Em 
Quando o inverno chegar 
Am  D 
Eu quero estar junto a ti 
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www.youtube.com/eduardofeldberg 

 

 

Algumas músicas tiveram a tonalidade alterada para serem tocadas com os acordes G, D, Em, C e Am

modificações em algumas músicas, para que fiquem mais fáceis de serem tocadas por iniciantes

Se quiser incrementar as músicas, assista a videoaula “Arranjos de Violão para Músicas em 
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os acordes G, D, Em, C e Am; 

fiquem mais fáceis de serem tocadas por iniciantes; 

para Músicas em Sol”, disponível em meu canal; 



 
G  Em 
Pode o outono voltar 
Am  D 
Que eu quero estar junto a ti 
 
C Em 
Porque é primavera 
G Em 
Te amo é primavera 
G          Am        D 
Te amo, meu amor 
 
G  Am 
Trago esta rosa para te dar 
G  Am 
Trago esta rosa para te dar 
 
 
 

3. PRIMEIROS ERROS – KIKO ZAMBIANCHI 
 
G 
Meu caminho é cada manhã 
     Em 
Não procure saber onde estou 
 
Meu destino não é de ninguém 
    G 
Eu não deixo os meus passos no chão 
 
Se você não entende não vê 
   Em 
Se não me vê não entende 
 
Não procure saber onde estou 
                          C 
Se o meu jeito te surpreende 
                         
Se o meu corpo virasse sol 
                      Am 
Minha mente virasse sol 
   G 
Mas só chove e chove. Chove e chove 
 
 
 

4. ONDE VOCÊ MORA – CIDADE NEGRA 
 
G  D 
Amor igual ao teu 
C  Am 
Eu nunca mais terei 
G                        D 
Amor que eu nunca vi igual 
C  Am 
Que eu nunca mais verei 
G 
Amor que não se pede 
D 
Amor que não se mede 
C    Am 
Que não se repete, amor 



 
 

5. A SUA MANEIRA – CAPITAL INICIAL 
 
Em C   Em C   
Ela dormiu no calor dos meus braços 
Em C  Em C 
E eu acordei sem saber se era um sonho 
Em C  Em C 
Algum tempo atrás pensei em te dizer 
Em C  Em C 
Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor 
 
Em C  Em C 
Naquele amor a sua maneira 
Em C  Em C 
Perdendo meu tempo a noite inteira 
 
 
 

6. CEDO OU TARDE – NX ZERO 
 

 C 
 Quando perco a fé 
 Em 
 Fico sem controle 
 G 
 E me sinto mal 
 D 
 Sem esperança 
 C 
 E ao meu redor 
 Em 
 A inveja vai 
 G 
 Fazendo as pessoas 
 D 
 Se odiarem mais 
 Em 
 Cedo ou tarde 
 C 
 A gente vai se encontrar 
  G     D 
 Tenho certeza, numa bem melhor 
 Em   C G 
 Sei que quando canto você pode me escutar 
 
 
 

7. DOMINGO DE MANHÃ – MARCOS E BELUTI 
 

 G    Am 
  Tá com voz de sono foi mal se te acordei 
   C  G 
 Desligue e volte a dormir depois me ligue aqui 
 G 
 Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar, oh que chato 
 Am 
 E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre 
 C 
 Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai 
 G       Am C 
  Mas eu, eu, eu, eu 



 
 G 
 Prefiro estar aqui 
 D   Am 
 Te perturbando domingo de manhã 
 C  G  D 
 É que eu prefiro ouvir sua voz de sono 
 Am C  G 
 Domingo de manhã, domingo de manhã 
 
 
 
 
 

“Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele tudo fará.” Salmos 37.5 

 

 

 

Visite meu site: www.eduardofeldberg.com.br 
Visite meu Canal: www.youtube.com/eduardofeldberg  


