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“CANTANTI DE CAPELA 2022” 

 

O canto em coro é uma cultura nata dos imigrantes colonizadores de 

Serafina Corrêa. Formados por uma etnia destemida, trabalhadora, obstinada 

e alegre, gostavam e gostam de cantar, sendo que o canto está incorporado à 

cultura da sociedade serafinense. 

A primeira definição que se tem para canto à capela, seria um canto 

sem acompanhamento instrumental. Apenas a voz, como em coro, por 

exemplo. O canto à capela é de origem grega, e tem esse nome pois os 

cantores da igreja se posicionavam ao lado dela, na capela. 

Hoje em dia é muito comum você presenciar um show, em que certo 

momento ocorre uma música à capela. Isso geralmente acontece com uma 

música que é muito conhecida e o público faz questão de cantar junto com o 

cantor. 

Então nesse momento os instrumentos são parados. No máximo é 

possível ouvir um violão ou uma guitarra, tirando isso, os únicos sons 

presentes são as vozes cantando junto. 

Quem canta à capela se apresenta ao vivo, sem playback, nem 

acompanhamentos instrumentais e nenhum tipo de efeito musical artificial. 

Em muitas apresentações musicais a voz humana é corrigida de forma 

digital, por exemplo, através dos sintetizadores de voz. 

A expressão “cantar a cappella” vem do italiano, mais especificamente 

da palavra capela ou igreja. Portanto, “a cappella” significa literalmente 

“como na capela”. Deve-se levar em conta que, antigamente nas igrejas, era 

proibido o uso de instrumentos musicais, uma vez que o canto era realizado 

com a voz como único elemento. Assim, cantar à capela se refere aos 

cânticos realizados nas igrejas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo 

 

Resgatar, preservar e valorizar o “canto talian” da nossa região. 

 

 

Desenvolvimento 

 

Cada grupo poderá inscrever até 3 músicas. Sugere-se cantos raros, ou 

em via de desaparecimento, ou que poucas pessoas ainda ouviram. 

 

Grupos não muito numerosos para respeitar a ideia tradicional de 

“Cantanti de Capela”. 

 

No canto “a capella”, são permitidos instrumentos apenas para “dar o 

tom” da nota inicial, não acompanhar depois. 

 

Grupos sem acompanhamento instrumental, a não ser para determinar 

as notas musicais. 

 

Pode ter ou não maestro.  

 

Pode acompanhar lendo texto da letra ou partitura.  

 

Não haverá prêmios ou classificação. O evento é um painel, uma 

mostra, além de momentos de confraternização entre os que preservam a 

cultura do canto talian.  

 

 

 

Inscrições:  

  

As inscrições dos grupos interessados podem ser feitas no período de 

20 a 30/06/2022, através do e-mail: cultura@serafinacorrea.rs.gov.br. As 

inscrições são gratuitas. 

 



 

 

Informações e esclarecimentos: 

 

Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal de Cultura, 

através do telefone (54) 99936 8412 ou através dos e-mails: 

cultura@serafinacorrea.rs.gov.br e turismo@serafinacorrea.rs.gov.br  

 

 

 

 

 

Serafina Corrêa, 26 de Maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Tapparo 

Secretária Municipal de Cultura 


