
Boa tarde, turma! Tudo certinho? 

Não esqueçam que hoje é o prazo para a entrega dos trabalhos de pesquisa. 

 

Hoje veremos um pouco da música árabe. 

 

A comunidade árabe está espalhada por todo mundo e concentrada no Oriente Médio. A 

comunidade é composta por aqueles que têm o árabe como língua- mãe. 

 

É importante não confundir povo árabe com islamismo. Nem todo árabe é muçulmano e nem 

todo muçulmano é árabe.O islamismo é a religião predominante nos povos árabe mas não 

absoluta. 

 

Sua música é rica e possui ritmos complexos e escala própria.  

 

A música árabe possui uma  variedade de instrumentos de percussão e seu canto peculiar 

reproduz sons pouco utilizados na cultura ocidental. 

 

É importante destacar que a Dança do Ventre, presente na cultura árabe, tem origem egípcia. 

Sua crescente  erotização levou alguns países a baní-la de seus territórios. 

 

A concepção original da dança do ventre era/ é para ensinar as mulheres a ter controle sobre a 

musculatura da barriga para ajudá- las na hora do parto. Tem um quê de sagrado, de 

celebração da fertilidade e de agradecimento por poder gerar vidas em seus ventres. Nessas 

dança é comum vermos mulheres tocando snuj, instrumento similar a castanhola, só que de 

metal. 

 

O Derbarke é um tambor muito presente na música árabe e existem modelos belíssimos 

decorados com mosaicos típicos da cultura. 

 

Não podemos esquecer do alaúde, instrumento de corda dedilhada muito presente na Europa 

Medieval.Acompanhou o canto de muitos trovadores da época.  Johannn Sebastian Bach 

escreveu concertos para esse instrumento. 

 

No canto, a cantora libanesa Fairouz  ficou muito famosa na comunidade árabe.Seguiu os 

passos da egípcia Umm Kulthum. Vale a pena ouvir os discos que elas gravaram. 

 



Para pesquisa, sugiro novamente 3 temas: 

 

TEMA 1: A polêmica da Dança do Ventre nos países árabes. 

 

TEMA 2: A trajetória do alaúde. 

 

TEMA 3:A  Biografia  Musical de Fairouz e Umm Kulthum 


