
                 

Olá, pessoal!

Como vocês estão? Estamos com saudades!

Como vocês sabem, neste ano estamos falando de vários compositores

que foram verdadeiros marcos para fundamentar a construção da identidade

da música brasileira.

Em sala de aula, falamos de Chiquinha Gonzaga, Carmem Miranda e

Dorival  Caymmi.  Já  nas  lições  virtuais,  a  primeira  pesquisa  foi  sobre

Pixinguinha.  Depois,  pedimos  para  vocês  enviarem  gravações  cantando,  e

recebemos coisas maravilhosas! Ficamos, de verdade, muito contentes com

algumas  respostas e sentimos  falta  de  outras.  Não  precisa  ter  vergonha,

pessoal!

Bom, vamos seguir nossas pesquisas agora falando de um nome muito

especial: Cartola.

Sugerimos  abaixo alguns  materiais  para  vocês  pesquisarem,  mas

podem procurar outras coisas também. Depois de pesquisarem, respondam as

perguntas  .  Podem  responder  em   folha  de  papel  ou  em  arquivo  de

computador. 

Lembrem,  como  sempre,  de  colocar  o  nome  de  vocês,  a  data  do

trabalho e a fonte de onde retiraram as informações!

Sugestões para pesquisa

Música 5º ano - Músicos brasileiros - Cartola 2020



Filmes: 

https://www.youtube.com/watch?v=E3nzLCMgztA&has_verified=1 –  documentário

Cartola – Música para os olhos,  dos diretores Lírio Ferreira e Hilton Lacerda,

produzido pela Globo Filmes. <acessado em 27/04/2020>

https://www.youtube.com/watch?v=2P6T5GBJMwE – documentário sobre Cartola

produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de

Outro Preto. <acessado em 27/04/2020>.

https://globoplay.globo.com/v/1365791/ -  reportagem do  Jornal  Globo  sobre  os

trinta anos da morte de Cartola. <acessado em 27/04/2020>.

Músicas (todos os links foram acessados em 27/04/2020):

https://www.youtube.com/watch?v=fUjOfsoBhMY – Preciso me Encontrar

https://www.youtube.com/watch?v=QFfwRYf3YzE – Alvorada

https://www.youtube.com/watch?v=sSeGSsU9TlY – O mundo é um moinho

https://www.youtube.com/watch?v=OLOqKFAziOM – Corre e olha o céu

https://www.youtube.com/watch?v=lUV589wDczk – Senhora tentação

https://www.youtube.com/watch?v=RzlbcVfgCps – Ensaboa

https://www.youtube.com/watch?v=AVAKYJpZZQM – Sala de recepção

Gostaríamos de saber:

1. Quem foi Cartola?
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2.  O que ele fazia?

3.  Quais  foram suas composições mais conhecidas?

4. Quem foram os seus principais intérpretes?

5. Ouça pelo menos cinco de suas composições e escolha a que mais

gostou.

6. Em  poucas palavras, faça uma pequena reflexão sobre o porquê acha

que ele foi importante para a música brasileira.
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