
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º ___ 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

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

Habilidades:  

(GO-EF06AR13-D/E) Compreender criticamente e respeitar a diversidade musical de outras culturas, 
reconhecendo e apreciando diversos gêneros musicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MÚSICA DE OUTRAS CULTURAS 

 

A música faz parte da cultura de todas as sociedades. Muito antes das primeiras orquestras surgirem 

as populações do mundo todo já faziam música. Feitas para cerimônias religiosas ou festivas, as 

músicas de diferentes culturas influenciaram a cultura de vários povos. Por exemplo, a música 

africana influenciou vários gêneros musicais que conhecemos hoje, como o samba, o reggae, o Jazz, 

o funk, dentre outros.  Definida por musicistas do século XIX como a “arte de expressar os 

sentimentos por meio de sons”, a música provoca inúmeras emoções e é capaz de alegrar, 

entristecer, confortar, aborrecer, deprimir ou entusiasmar. Ela é tão importante na organização da 

vida humana, que desde a Antiguidade, os sons eram estabelecidos num sistema teórico, com 

escalas, função estética, dotada de elementos fixos, formas e regras. Ao longo da história, a música 

e o fazer musical foram se transformando, surgindo diversos gêneros, estilo e formas que são 

influenciados pela cultura e influenciam a mesma.  Imagine o tamanho do mundo e quantos povos 

e sociedades diferentes existem! Quantos instrumentos, estilos, gêneros, expressões e formas de se 

cantar, e de tocar existem! Por isso é importante conhecer e respeitar a diversidade musical de 

outras culturas, pois estas trazem em sim, não somente os “sons” dos instrumentos ou vozes, mas 

também a forma de pensar, as crenças e valores e outros.  

(Extraído e adaptado: https://www.univeritas.com/noticias/conheca-diversidade-musical-de-6-paises - em 

13/06/2020).    

about:blank
about:blank


 

 

 

Atividade I 

Assista ao vídeo abaixo e conheça alguns exemplos de músicas tradicionais de outras culturas, como 

o Fado (música tradicional de Portugal) e o Benga (música tradicional do Quênia – África). 

Músicas e Culturas 

https://www.youtube.com/watch?v=7R2lX692wsg 

 

Atividade II 

Sobre o vídeo que você assistiu responda: 

1. Quais exemplos musicais apresentados no vídeo você já conhecia? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. Quais exemplos musicais você nunca tinha ouvido? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3. Quais instrumentos musicais e sonoridades diferentes você mais gostou?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Resposta pessoal. 

Resposta pessoal. 

Resposta pessoal. 
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4. Por que é importante respeitar a diversidade musical de outras culturas? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

Resposta pessoal. 


