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Histórias Silenciadas

Show de Talentos: Músicas Caipiras

1. Contextualização da prova
Música Caipira ou Música sertaneja raiz designa “a música produzida a partir da década de 20 do

século XX por compositores urbanos e rurais e que anteriormente era chamada, de modo geral, de

modas, toadas, cateretês, chulas, emboladas e batuques […] o gênero era conhecido como música

caipira, cujas letras evocavam a beleza bucólica e romântica da paisagem, assim como o modo de

vida  do  homem  do  interior  em  oposição  à  vida  do  homem  da  cidade.  Hoje  tal  gênero  é

denominado música sertaneja raiz, com as letras dando ênfase ao cotidiano e maneira de cantar”.

Fonte: http://dicionariompb.com.br/musica-sertaneja/dados-artisticos

2. Objetivos da prova
Apresentar um “cover” de uma das músicas abaixo, conforme sorteio:

1. Tristeza do Jeca (Tonico e Tinoco, comp. Angelino de Oliveira)

2. Rio de Lágrimas (Inezita Barroso, comp. Lourival dos Santos, Tião Carreiro e Piraci)

3. Estrada da vida (Milionário e Zé Rico)

4. Ferreirinha – (Tião Carreiro e Pardinho)

A ordem das músicas foi  escolhida pelo Prof.  Henrique. O sorteio das equipes foi  feito online

(http://www.sorteandoja.com.br/sorteio/1562011836-sorteio-das-equipes-para-a-prova-de-

musicas-caipiras)  pelo Prof.  Pasti – a ordem das equipes sorteada deve acompanhar as quatro

músicas, na mesma em ordem sequencial.

3. Regulamento
1- Cada equipe deverá apresentar um “cover” das músicas acima relacionadas, conforme sorteio

previamente realizado. 

2- As equipes deverão fazer os arranjos vocais das canções e tocar os instrumentos ao vivo. Cada

equipe poderá trazer um ex-aluno do Cotuca para  tocar um instrumento, desde que ele não seja o

vocalista principal.  É  preciso informar seu nome aos  professores  responsáveis  pela prova com

antecedência.

3- A estética da apresentação e o visual dos cantores deverão respeitar os períodos em que as

músicas  escolhidas  foram originalmente  interpretadas.  A  criatividade ficará  por  conta  de cada

equipe. A Comissão julgadora levará em consideração esse conjunto de valores.

4- Qualquer infração as normas acima será imediatamente avaliada pela comissão julgadora que

estabelecerá de imediato a punição a ser aplicada, que podem ser advertências verbais, perda de

pontos ou desclassificação.
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5- Casos omissos neste regulamento serão analisados pela comissão julgadora que emitirá parecer,

não cabendo recursos.

4. Pontuação

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa X 650 375 250 125

Média 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


