
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  

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

Habilidades:  

(GO-EF04AR13-D/E) Compreender e respeitar a diversidade musical de outras culturas, conhecendo 
e apreciando diversos gêneros musicais. 

 

 

MÚSICA TRADICIONAL ITALIANA 
 

 

A música tradicional da Itália se divide de acordo com sua origem geográfica, do norte ao centro, 

até o sul, tendo como influência a cultura dos povos persa, celta, árabe, venezianos, eslavos e 

africanos. De acordo com a Classificação de Alan Lomax, em 1956, subdividimos a música 

tradicional italiana em 3 grupos de acordo com suas diferenças regionais: 

 

Norte da Itália 

O repertório musical dessas áreas inclui melodias e danças típicas da vida camponesa, como o 

cantamaggio, a galina grisa, a carlina de maio, dentre outras bem como canções para acompanhar 

procissões. Há exemplos de música tradicional realizada pelos grupos La Ciapa Rusa e Tre Martelli. 

Na região da Lombardia há os grupos Baraban e Pandemônio. No Veneto para continuar a tradição 

das canções tradicionais estão o Calicanto. 

A área portuária de Gênova torna-se o berço do trallero, uma canção polifônica com 5 vozes, uma 

das quais imita o som da guitarra. 

O trallallero é praticado exclusivamente por grupos vocais e masculinos (com raras exceções), que 

imitam um conjunto muito variado de sons vocais e instrumentais. Assim, além da voz que 

interpreta a melodia principal, há aqueles com um papel de acompanhamento, criando um estilo 

musical polifônico e com um tecido rítmico e melódico muito rico. 



 

 

 

Itália Central 

Dentro das áreas geográficas do centro da Itália há um estilo musical tradicional focado na poética 

cantada em Ottava (Oitava) rima da Idade Média, típica da Toscana, Lazio e região de Abruzzo. Dois 

exemplos típicos são o "Incontri di poesia estemporanea" de Ribolla (Grosseto) e o Festival Regional 

do Canto em Borbona (Rieti).  A dança tradicional do centro da Itália foi o Saltarello, que por sua 

vez contou com muitas variações locais. É uma dança de casal geralmente em 3/4 ou 6/8. 

 

Sul da Itália 

O sul da Itália é a área do país onde a tradição musical popular se desenvolveu da maneira mais 

rica e as tradições foram mais bem preservadas até os dias atuais. A dança tradicional mais 

conhecida é certamente a Tarantella, ainda hoje realizada em praticamente todas as regiões do sul 

da Itália em suas muitas variações: Pizzica, Taranta, Tarantella Calabresa e Tarantella Siciliana. Com 

o termo genérico de tarantella são definidas muitas das melodias tradicionais do sul da Itália e suas 

respectivas danças. O que une os diferentes tipos é o ritmo rápido e as métricas geralmente em 

6/8, 12/8 ou 4/4.  

Texto extraído, adaptado dos sites:  

http://www.imbarchino.it/la-musica-tradizionale-italiana/ 

https://www.paranzadelgeco.it/musica-tradizionale-italiana-storia-cultura-e-tradizione-italiana/ 

(Acessado em 19/04/2022) 

 

  

 

ATIVIDADE I 

 

Nesta primeira atividade iremos apreciar exemplos musicais das regiões norte e sul da Itália, 

regiões musicalmente mais populares. 

 

➢ Norte da Itália: https://www.youtube.com/watch?v=eNbJrbeCUzc (acesso em 19 de abril 

de 2022) 

 

➢ Itália Central: https://youtu.be/y26Wi9N99NA (acesso em 19 de abril de 2022) 

                       https://youtu.be/A8RtyTAMlBI (acesso em 19 de abril de 222) 

http://www.imbarchino.it/la-musica-tradizionale-italiana/
https://www.paranzadelgeco.it/musica-tradizionale-italiana-storia-cultura-e-tradizione-italiana/
https://www.youtube.com/watch?v=eNbJrbeCUzc
https://youtu.be/y26Wi9N99NA
https://youtu.be/A8RtyTAMlBI


 

 

                       https://youtu.be/Ch5aSx4AJzk (acesso em 19 de abril de 2022) 

 

➢ Sul da Itália: https://www.youtube.com/watch?v=BPq2edSDAnc (19 de abril de 2022) 

                      https://youtu.be/3GIZuVZEwYE  (19 de abril de 2022) 

 

ATIVIDADE II 

 

Agora que ouvimos e apreciamos um pouco dessa música que tal pesquisarmos um pouco mais 

sobre cultura italiana e como ela influenciou nosso país no processo de imigração dos italianos 

para o Brasil? 
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______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

https://youtu.be/Ch5aSx4AJzk
https://www.youtube.com/watch?v=BPq2edSDAnc
https://youtu.be/3GIZuVZEwYE

