
Hoje continuaremos a estudar a música oriental. Espero que a pesquisa sobre os tambores 

japoneses tenha sido frutífera! 

Hoje estudaremos um pouco sobre a música chinesa. 

A música tradicional chinesa historicamente se manifestou em três ocasiões básicas do 

Império Chinês: nas festividades agrícolas, nos rituais religiosos e nas solenidades da corte 

Imperial. 

 

A música tradicional chinesa busca moldar o espírito, tanto de quem toca quanto de quem 

ouve. A disciplina é uma virtude muito enaltecida na China e a música é um caminho para 

exercitá-la. 

 

Os instrumentos musicais chineses são pouco conhecidos pela nossa cultura. Talvez a flauta de 

bambu seja familiar devido a suas aparições em filmes americanos sobre artes marciais. A 

afinação dos instrumentos e os sons produzidos são bem parecidos com os utilizados na 

cultura ocidental e suas músicas muitas vezes são escritas na escala pentatônica. Seria o 

equivalente a tocar somente as teclas pretas do piano. 

 

A ópera tradicional chinesa vale destaque por sua existência milenar. Como toda ópera, busca 

integrar várias artes num drama musical. Na China, temos a particularidade das artes marciais 

e do malabarismo circense, fortes atividades artísticas do país e presentes na Ópera Chinesa. 

 

Para a semana, a tarefa de vocês será dividir a turma em três grupos que farão pesquisas sobre 

três temas. Um tema para cada grupo. 

 

Tema 1: 5 instrumentos tradicionais chineses e em que ocasiões são utilizados. 

 

Tema 2: A música tradicional na educação chinesa. 

 

Tema 3: Breve História da Ópera Chinesa.  

 

O prazo de entrega é até quarta-feira que vem, dia 7 de outubro. É necessário que o trabalho 

tenha de uma a duas páginas de texto com tamanho de letra 12. 

Imagens são bem-vindas, mas não substituem o espaço reservado para o texto. 

Nem preciso dizer que não vale plágio. Qualquer sinal de cópia invalidará o trabalho. 


