
 

 

 

 

PROVA DE AUDIOVISUAL E INTERPRETAÇÃO MUSICAL 

“Pela janela vejo tudo enquadrado” 

 

Contextualização: 

Esquadros, de autoria de Adriana Calcanhotto, motivadora de reflexões desta gincoronga, servirá de 

estímulo gerador para a criação musical e audiovisual desta prova. Observe a letra, ouça a música 

e inspire-se. 

 

Adriana Calcanhotto - Esquadros 

https://youtu.be/leL7KSkm97M 

 

Eu ando pelo mundo 

Prestando atenção em cores 

Que não sei o nome 

Cores de Almodóvar 

Cores de Frida Kahlo, cores 

Passeio pelo escuro 

Com muita atenção no que minha irmã ouve 

E como uma segunda pele um calo, uma casca 

Uma cápsula protetora 

A-ai, eu quero chegar antes 

Pra sinalizar o estar de cada coisa 

Filtrar seus graus 

Eu ando pelo mundo divertindo gente 

Chorando ao telefone 

E vendo doer a fome 

Nos meninos que têm fome 

Pela janela do quarto pela janela do carro 

Pela tela, pela janela 

Quem é ela? Quem é ela? 

Eu vejo tudo enquadrado 

Remoto controle 
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https://youtu.be/leL7KSkm97M


Eu ando pelo mundo 

E os automóveis correm para quê? 

As crianças correm para onde? 

Transito entre dois lados 

De um lado 

Eu gosto de opostos 

E exponho o meu modo, Me mostro 

Eu canto para quem? 

Pela janela do quarto pela janela do carro 

Pela tela, pela janela 

Quem é ela? Quem é ela? 

Eu vejo tudo enquadrado 

Remoto controle 

Eu ando pelo mundo 

E meus amigos, cadê? 

Minha alegria, meu cansaço 

Meu amor, cadê, cadê você? 

Eu acordei 

Não tem ninguém ao lado 

Pela janela do quarto pela janela do carro 

Pela tela, pela janela 

Quem é ela? Quem é ela? 

Eu vejo tudo enquadrado 

Remoto controle 

Eu ando pelo mundo 

E meus amigos, cadê? 

Minha alegria, meu cansaço 

Meu amor cadê, cadê você? 

Eu acordei Não tem ninguém ao lado 

Pela janela do quarto pela janela do carro 

Pela tela, pela janela 

Quem é ela? Quem é ela? 

Eu vejo tudo enquadrado 

Remoto controle 

Uh uh ah ah 

Uh uh ah ah 

Uh uh ah ah 

Eu acordei, não tem ninguém 

Fonte: LyricFind 

Compositores: Adriana Calcanhotto 

Letra de Esquadros © Sony/ATV Music Publishing LLC, Tratore 

 

Objetivo da prova:  

Criar e gravar uma nova versão vocal/musical de Esquadros, de Adriana Calcanhotto. 

Posteriormente, produzir um videoclipe para a mesma – seja este concebido de maneira conceitual 

(com uso de imagens e desenhos); gravação da interpretação; encenação; animação ou mescla das 

propostas. 

 

• Videoclipe - curta-metragem que ilustra uma música e/ou apresenta o trabalho de um artista. 

https://www.lyricfind.com/


 

• “A interpretação musical consiste no modo como um intérprete executa uma dada peça 
musical que esteja definida numa partitura ou na tradição oral de um povo. (...) Uma 
mesma ária de ópera pode ser muito apreciada por um ouvinte quando cantada por um 
cantor e menos apreciada quando cantada por outro: o timbre e extensão da voz, a 
capacidade técnica, a emotividade ou dramatismo da interpretação concorrem na avaliação 
do que é ouvido, e onde o gosto subjetivo tem um papel de primeira importância. A 
interpretação é também um ato de criação, pois é a interpretação de alguém, este alguém, 
pode ser ou não profissional da música. Logo, não basta ao intérprete meramente repetir ou 
traduzir o que se encontra escrito em uma partitura ou tablatura, por meio da voz ou de 
instrumento musical. Cabe ao intérprete não apenas ler, mas reler toda a obra, buscando no 
mais íntimo de si o sentimento inerente a tal inscrição”. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interpreta%C3%A7%C3%A3o_musical#:~:text=A%20interpreta%C3%

A7%C3%A3o%20musical%20consiste%20no,tradi%C3%A7%C3%A3o%20oral%20de%20um%20p

ovo.&text=Cabe%20ao%20int%C3%A9rprete%20n%C3%A3o%20apenas,sentimento%20inerente%2

0a%20tal%20inscri%C3%A7%C3%A3oAcesso em 05 out. 2020. 

 

Para entender versão/ interpretação musical:  

Intérprete musical 

Pessoa que dá um sentido ou significado especial a uma comunicação. Portanto, ele traz uma 
sensação especial a uma música, por meio de timbres distintos, entonação, velocidade etc; com o 
objetivo de torná-la diferenciada. Geralmente, é um músico ou cantor que não seja o compositor. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/int%C3%A9rprete%20musical/#:~:text=Pessoa%20que%20d%C3%A1
%20um%20sentido,que%20n%C3%A3o%20seja%20o%20compositor. Acesso 5 out 2020. 

 

“Vambora”, na interpretação de Adriana Calcanhotto 

https://www.youtube.com/watch?v=Hsmp8yR-AK8 

 

“Vambora”, na intepretação Frejat 

https://www.youtube.com/watch?v=_h-DkxBtnoI   

 

“ Vambora”, na interpretação de Bibi Ferreira 

https://www.youtube.com/watch?v=2BqNNdub5dM 

  

 

Regulamento 

Entrega dos clipes por LINK no youtube nos e-mails: patrrita@cotuca e marafe@unicamp.br 

Número de integrantes: livre 

Tempo: tempo da música Esquadros regravada pela equipe 

Formato: Videoclipe. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partitura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o_oral
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Timbre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voz
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/int%C3%A9rprete%20musical/10886/
https://www.dicionarioinformal.com.br/int%C3%A9rprete%20musical/#:~:text=Pessoa%20que%20d%C3%A1%20um%20sentido,que%20n%C3%A3o%20seja%20o%20compositor
https://www.dicionarioinformal.com.br/int%C3%A9rprete%20musical/#:~:text=Pessoa%20que%20d%C3%A1%20um%20sentido,que%20n%C3%A3o%20seja%20o%20compositor
https://www.youtube.com/watch?v=Hsmp8yR-AK8
https://www.youtube.com/watch?v=_h-DkxBtnoI
https://www.youtube.com/watch?v=2BqNNdub5dM


Data: 06/11/2020 

Horário: até as 10h00 

OBS: Não é permitido que o grupo se encontre para a gravação do clipe, caso a opção seja 

encenação. Pode-se realizar a gravação de maneira remota ou recorrer à familiares, se  

necessário.  

 

Critérios de Avaliação do Júri Técnico e Artístico:  

Criatividade no diálogo sons, palavras e imagens 

Interpretação musical da versão de Esquadros 

Qualidade sonora e audiovisual 

Coerência com a proposta. 

 

 


