
 

 

ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/______ 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

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

Habilidades:  

(GO-EF05AR13-D/E) Compreender e respeitar a diversidade musical de outras culturas, conhecendo 
e apreciando diversos gêneros musicais. 

 

 

MÚSICA E CULTURA JAPONESA 
 

A música japonesa é riquíssima e milenar, apresentando uma vasta instrumentação peculiar 

e tradicional no qual se destacam o Taiko, o Koto, o Biwa, o Shakuhachi, o Shamisen, o Shanshin, o 

Tonkori, o Kugo, o Horagai e o Komabue. 

Na Atividade de hoje destacaremos três destes instrumentos sendo um do naipe de 

percussão, um do naipe de cordas e um do naipe de sopros. 

Bom estudo! 

 

 

ATIVIDADE I 

Iremos nessa primeira Atividade conhecer o TAIKO, que abarca uma extensa variedade de 

instrumentos percussivos japonês. De acordo com Nakanime1, O termo Taiko deriva do (太) “tai” , 

supremo e (鼓) “ko” , tambor , em algumas fontes a expressão indica Grande Taiko. Trata-se de um 

instrumento musical de perfomance, suas apresentações de percussão com taiko são 

acompanhadas de atuações e coreografias sincronizadas. O tambor é confeccionado por uma 

superfície de pele de animal e uma base de madeira, que ao ser tocada por um bati (baqueta) ou 

com as mãos emitindo sons e vibrações. Para isso assista atentamente aos vídeos a seguir: 

 
1 Extraído do site: Taikô: um breve resumo histórico - Japonista 

https://japonista.com.br/taiko-um-breve-resumo-historico/?msclkid=e38a80e7bab011ec97dd4bce943f170d


 

 

 

➢ Japanese drums Kumi-Daiko Izumi, Osaka Japan - YouTube (acesso em 12 de abril de 

2022). 

➢ 林英哲 ／ 海の豊饒（和太鼓アンサンブル）  Eitetsu Hayashi // Fertility of the Sea 

(Taiko) - YouTube (acesso em 12 de abril de 2022). 

➢ Kodo - "O-Daiko" - HD (japanese drummers - Taiko - tambours géants Japon) - YouTube 

(acesso em 12 de abril de 2022). 

 

 

ATIVIDADE II 

Nesta atividade iremos conhecer a flauta Shakuhachi. Um instrumental tradicional japonês de sopro 

que é muito utilizado em momentos de religiosidade e espiritualidades dos monges. A Shakuhachi 

possui 4 furos na frente um atrás, que ressoam de modo solitário2. 

➢ 尺八 SHAKUHACHI flute - Rodrigo Rodriguez - contemporary Japanese music - YouTube 

(acesso em 12 de abril de 2022) 

➢ Ghost of Tsushima The Suns Warm Embrace Shakuhachi Cover - YouTube (acesso em 12 de 

abril de 2022). 

➢ (1) 尺八 SHAKUHACHI Flûte de bambou part1 福田輝久 杵屋子邦 - YouTube 

(acesso em 12 de abril de 2022). 

 

ATIVIDADE III 

 

Na família das cordas dos instrumentos tradicionais 

japoneses, nós podemos citar como exemplos o Koto (箏

), a Biwa (琵び琶わ) e o Shamisen (三味 線). Nessa 

atividade destacaremos o Shamisen, que é um 

instrumento de cordas que lembra um pouco o banjo ou 

alaúde com braço bem longo e possui três cordas. De 

 
2 Extraído e adaptado de: Conheça seis tradicionais instrumentos musicais do Japão (coisasdojapao.com) (acesso em 12 
de abril de 2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=pIhQ9OmVMCQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZagsLrNzg3I
https://www.youtube.com/watch?v=ZagsLrNzg3I
https://www.youtube.com/watch?v=ZagsLrNzg3I
https://www.youtube.com/watch?v=C7HL5wYqAbU
https://www.youtube.com/watch?v=hmRPECd9Yig
https://www.youtube.com/watch?v=hmRPECd9Yig
https://www.youtube.com/watch?v=qh7a7mw9Byc
https://www.youtube.com/watch?v=f7s-wXZWT5o&t=101s
https://coisasdojapao.com/2017/10/conheca-seis-tradicionais-instrumentos-musicais-do-japao-cdj/?msclkid=6eef0aadbab511ec9912bbc03832669b


 

 

acordo com o site coisas do Japão3, “em japonês, 三 (“san”) significa três, e 線 (“sen”) significa 

cordas.” O instrumento é fabricando com um corpo de madeira, chamado bachi e refestido com pele, 

que tradicionalmente era de cobra ou gato. As cordas geralmente são confeccionadas com seda. 

Ainda de acordo com o site Coisas do Japão “Existem muitas variações de shamisen, dependendo do 

tamanho e do gênero. 

1. Hosozao, que é o menor tamanho de shamisen; 

2. Chuzao, que é um tamanho maior do que o Hosozao; 

3. Futozao, que é o maior tamanho de shamisen.” 

 

Vamos assistir alguns exemplos? 

 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=RcqO0zkyQRo (acesso em 12 de abril de 2022). 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=w5rs7pfZuPs&t=57s (acesso em 12 de abril de 2022). 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=iJhlX6Lkq_Y (acesso em 12 de abril de 2022). 

 

 
3 Conheça seis tradicionais instrumentos musicais do Japão (coisasdojapao.com) Imagem do texto: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_geishas_playing_shamisen.jpg  (Acesso em 12 de abril de 2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=RcqO0zkyQRo
https://www.youtube.com/watch?v=w5rs7pfZuPs&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=iJhlX6Lkq_Y
https://coisasdojapao.com/2017/10/conheca-seis-tradicionais-instrumentos-musicais-do-japao-cdj/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_geishas_playing_shamisen.jpg

