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EntreTantos 

EntreTantos / Divulgação 

A banda EntreTantos é um projeto musical do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Farroupilha. Em março de 2017, 

a ação teve início com a participação de alunos e servidores do campus, e o objetivo de formar o grupo foi promover integração e 

criação de músicas autorais de conteúdo, para mexer com a criatividade e senso crítico dos participantes e ouvintes. Todas 

músicas trazem ritmos e características diferenciados (rock, pop rock, reggae, funk rock etc) além de poesia e reflexões: sociais, 

da vida, política, amor, amizade etc. 

De março a setembro de 2017, o grupo, então formado por 9 componentes, criou cinco músicas a serem apresentadas em escolas 

da cidade: “O Medo, O Esquecimento e a Cicatriz”, “Muro Paradoxal”, “Apenas Mais um Rótulo”, “Tudo Fantasia” e “Tentar 

Mudar o Mundo”. Naquele ano, a estreia ao vivo ocorreu no campus e, após, ocorreram apresentações nas escolas da região de 

Farroupilha-RS: Esc. Júlio Mangoni, Colégio São Tiago, Col. Olga Brentano, Colégio José Generosi (Caxias do Sul-RS) e Casa 

de Cultura de Farroupilha. 

Em 2018, novas músicas surgiram, como “Amor É o Motivo”, “Um Brinde aos Meus Amigos” e “Se for Embora”. Ocorreram 

apresentações: no evento municipal Juventude Pensando no Futuro (a feira das profissões de Farroupilha); I Festival 

#MundoIFRS; Col. São Tiago; Col. Olga Brentano; Col. Pio X e no evento Café com Leitura (da Biblioteca Municipal de 

Farroupilha). 

Em 2019, a banda criou as músicas “Pare, Pense, Interprete” e “O Grito do Coração”. Neste ano, a banda se prepara para lançar 

seu primeiro disco. 

De 2017 para cá, diversos estudantes, egressos do campus e colegas servidores passaram pela banda e ajudaram a construir e 

consolidar as músicas e nossa história! 

Dados para Contato: 
Cidade: Farroupilha 

E-Mail: entretantos@farroupilha.ifrs.edu.br 

Telefone: 54996127155 

Site: www.instagram.com/entretantosoficial 

Redes Sociais: 

https://www.instagram.com/entretantosoficial 

https://www.facebook.com/entretantosoficial 

https://bit.ly/videosentretantos 
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