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Histórias Silenciadas

Apresentação de Culturas Populares e Resistência

1. Contextualização

“A  história  escrita  pelos  vencedores,  muitas  vezes,  oculta  os  sujeitos  que  participaram
ativamente das disputas e dos processos sociais, de forma que nomeia o mundo a partir dos
sentidos e das práticas dos agentes dominantes. (...)Os silenciamentos, ao longo da história,
são muitos e correspondem, ainda, às situações de opressão vivenciadas por grupos cujas
conquistas são frequentemente ocultadas ou apropriadas por outros. Em um momento de
questionamento  da  importância  da  História  e  de  tentativas  de  ocultar  lutas  históricas  e
tragédias humanitárias, é fundamental resgatarmos as histórias silenciadas.”

A prova de apresentação de “Culturas Populares e Resistências” visa permitir ao aluno conhecer as
várias  manifestações  populares  e  de  resistência,  tanto  às  culturas  hegemônicas  quanto  às
tentativas  de  combate  à  exclusão.  Neste  sentido,  possibilitar  uma  maior  compreensão  das
diversidades,  lutas,  vitórias e derrotas,  bem como contextos  que levaram às  diferentes  visões,
análises e interpretações de nossa história.

2. Objetivo da prova

Levar as equipes a estudarem, conhecerem a reinterpretarem as várias manifestações populares e
artísticas na história do Brasil e que marcam determinadas épocas e contextos específicos de lutas,
aceitação e alterações de nossa história.

3. Regulamento

a) A prova consiste em apresentações artísticas pelas equipes. Cada apresentação deverá ser
de até 5 minutos. Serão 4 apresentações por equipe;

b) Os  temas  são  relacionados  à  cultura  popular  brasileira  (Moda  de  viola;  Samba/MPB;
Racionais;  Roda  de  capoeira).  As  músicas  foram  escolhidas  por  apresentarem  letras
relacionadas  a  temas  de  resistência,  conscientização,  ou afirmação cultural.  Além disto
fazem parte do repertório estrutural da cultura brasileira dos séculos XIX, XX e XXI;

c) As equipes deverão apresentar as músicas com no mínimo 3 participantes e ao menos o
uso  de  um instrumento  musical;  As  equipes  deverão  apresentar  as  letras  das  músicas
impressas e fazerem uma breve explanação sobre o assunto;

d) As equipes devem apresentar as músicas de maneira clara e ensaiada. Não deverá haver
erros graves ou desconhecimento;
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e) Músicas: (1) “Leilão”. Pena Branca e Xavantinho. Álbum Coração Matuto; (2) “Morro Velho”
Milton nascimento. Álbum Travessia; e (3) “Magico de Oz” Racionais. Álbum Sobrevivendo
no inferno;

f) Roda de Capoeira: ao menos 6 componentes devidamente trajados e comprovadamente
experientes. Ao menos dois membros tocando 2 instrumentos típicos diferentes.

4. Critérios de Avaliação

A equipe deverá apresentar as 4 manifestações artísticas de maneira clara e competente e ainda
explicar qual o tema central e importância deste. Três professores acompanharão as apresentações
e darão a validade ou não das apresentações;

5. Tempo estimado para a realização da Prova

As equipes terão até 5 minutos, impreterivelmente, para apresentarem as músicas e a explanação
sobre o tema. A apresentação da capoeira deverá durar no máximo 5 minutos.

6. Local da Prova

Entrega e apresentação no Ginásio ou na Tenda do COTUCA.

7. 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


