
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

Nome:  Data: ___/___/_______ 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo:  

Contextos e Práticas: A diversidade musical de outras culturas e a diversidade de gêneros musicais 

Materialidades: Construção de instrumentos. 

Habilidades:  

 (GO-EF03AR13-D/E) Compreender e respeitar a diversidade musical de outras culturas, 
conhecendo e apreciando diversos gêneros musicais. 

(GO-EF03AR15-D) Construir instrumentos musicais, explorando diversas fontes sonoras, utilizando-
os no repertório estudado. 

 

 

MÚSICA CHINESA 
 

A música chinesa em essência evoluiu ao longo do tempo sob influências religiosas, filosóficas e 

ideológicas, permanecendo como uma rica herança tradicional, e, ao mesmo tempo, foi ganhando 

contornos mais contemporâneos com o passar do tempo.  

A música tradicional chinesa costuma a ser predominantemente lenta, calma e repetitiva, 

essencialmente melódica e na maioria das vezes é exclusivamente instrumental. 

A instrumentação chinesa é bem peculiar, trazendo uma variedade de instrumentos de flautas, 

instrumentos de pele e de cabaça (percussivos), entre outros. 

Três eventos são marcados pela música tradicional chinesa como um fator de extrema relevância. 

São eles: festivais agrícolas, cerimônias da corte imperial e ritos religiosos. 

Extraído e Adaptado: Etnomusicologia da Música Chinesa (parte escrita) - CMU0388 - Etnomusicologia (2020) (usp.br) 

 

ATIVIDADE I 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5831086/mod_resource/content/1/Etnomusicologia%20da%20Mu%CC%81sica%20Chinesa%20%28parte%20escrita%29%20-%20CMU0388%20-%20Etnomusicologia%20%282020%29.pdf


 

 

Nesta primeira atividade vamos conhecer o instrumento “Sheng”. O Sheng é um instrumento 

tradicional de sopro, formado por 13 tubos verticais. O Sheng costuma a ser conhecido como órgão 

de boca por conta da sua sonoridade que se assemelha à órgãos de igreja. Ele é comum na ópera 

chinesa e nos grupos folclóricos do nordeste chinês. 

 

chinese-characteristic-musical-instrument.jpg (754×650) (dhresource.com) (acesso em 29 de abril de 2022) 

 

Assista aos vídeos a seguir por meio de uma escuta atenta, sensível e crítica.  

 

 

➢ Performance com o Sheng Chinês: https://www.youtube.com/watch?v=66xu3kn3Jc4 (acesso 

em 29 de abril de 2022). 

➢ Performance Sheng Chinês – Música do Mário Bross: 

https://www.youtube.com/watch?v=4241znJIgNk (acesso em 29 de abril de 2022) 

 

 

ATIVIDADE II 

Vamos agora conhecer o instrumento “Pipa”. A Pipa é um instrumento tradicional de cordas mais 

antigos da China, sendo altamente popular até os dias de hoje. Ele é uma espécie de alaúde com 

corpo em forma de pêra.  

 

https://www.dhresource.com/0x0s/f2-albu-g3-M00-E5-84-rBVaHVaTT52AAvf-AACThz2ko-g911.jpg/chinese-characteristic-musical-instrument.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=66xu3kn3Jc4
https://www.youtube.com/watch?v=4241znJIgNk


 

 

 

https://chinavistos.com.br/wp-content/uploads/2020/01/pipa.jpg (acesso em 29 de abril de 2022) 

 

Assista aos vídeos a seguir por meio de uma escuta atenta, sensível e crítica. 

➢ Performance Pipa, Instrumento Chinês: https://www.youtube.com/watch?v=gTCpbeKsuWs 

(acesso em 29 de abril de 2022). 

➢ Pipa solo: https://www.youtube.com/watch?v=JtrthXXmKgA (acesso em 29 de abril de 2022) 

 

ATIVIDADE III 

Vamos agora conhecer o instrumento “Bolang Gu”. Bolang gu faz parte de uma classe 

de membranofone com uma construção e forma de tocar especial, com duas membranas circulares 

unidas por um cabo. Quando o cabo rola verticalmente entre as palmas das mãos, cada missanga, 

presa por um fio, bate na respetiva membrana, com o ritmo e velocidade que o executante lhe 

imprime. É utilizada por adultos, mas especialmente por crianças, como brinquedo sonoro. Existe em 

vários continentes com diferentes nomes características específicas de acordo com os materiais 

disponíveis e as técnicas de fabricação. (Extraído do site: https://www.meloteca.com/bolang-gu/) 

 

Vamos construir juntos um Bolang Gu? Para isso você pode seguir a sua criatividade ou pesquisar 

exemplos na internet. Você poderá se basear também nos vídeos a seguir: 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=vxpagM1lS8w (acesso em 29 de abril de 2022). 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=vxpagM1lS8w (acesso em 29 de abril de 2022). 

https://chinavistos.com.br/wp-content/uploads/2020/01/pipa.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gTCpbeKsuWs
https://www.youtube.com/watch?v=JtrthXXmKgA
https://www.youtube.com/watch?v=vxpagM1lS8w
https://www.youtube.com/watch?v=vxpagM1lS8w


 

 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=LnWqeQZXKeU (acesso em 29 de abril de 2022). 

 

Sugestão de Materiais: 

➢ Papel cartão; 

➢ Cartolina; 

➢ Pratinhos de plástico; 

➢ Elástico de latex (liguinha); 

➢ Barbante; 

➢ Miçangas; 

➢ Pedaços roliços de madeira; 

➢ Rolos usados de fita adesiva; 

➢ Etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LnWqeQZXKeU

