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ARTE 

 

Linguagem: Música. 

Objetos do conhecimento: Contextos e Práticas. 

 

Tambores 

 

Os tambores são utilizados desde as mais remotas eras da humanidade. Acredita-se que os 

primeiros tambores fossem troncos ocos de árvores tocados com os pés ou galhos. Posteriormente, 

quando o homem aprendeu a caçar e as peles de animais passaram a ser utilizadas na fabricação 

de roupas e outros objetos, percebeu-se que, ao esticar um pé sobre o tronco, o som produzido era 

mais agudo.  

Os tambores exerciam diversos papéis nas civilizações primitivas. Além da produção de música 

para rituais e festas, os tambores, devido à sua grande potência sonora, também foram usados 

como meios de comunicação. 

Pela simplicidade de construção e execução, tipos diferentes de tambores existem principalmente 

no Brasil. A variedade de formatos, tamanhos e elementos decorativos depende dos materiais 

encontrados em cada região e dizem muito sobre a cultura que os produziu. Atualmente, os 

tambores exercem também um papel mais utilitário na marcação rítmica de marchas ou na 

comunicação de comandos militares. 

Fonte texto: pt.wikipedia.org | Acesso em 19/06/2020 

 

Fonte: fccr.sp.gov.br | Acesso em 19/06/2020 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcha
http://www.fccr.sp.gov.br/
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Tambores na cultura global 

  
Cultura oriental Cultura indígena 

Fonte: culturamix.com.br | Acesso em 19/06/2020 Fonte: rededoforbrasil.com | Acesso em 19/06/2020 

 
Cultura africana 

Fonte: flickr.com | Acesso em 19/06/2020 

 

Veja algumas imagens dos tambores acima: 

 

Fonte: pt.vecteezy.com | Acesso em 19/06/2020 

https://www.flickr.com/photos/jean-christophe_huet/14815797062/in/pool-afrika/
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Para entender os tambores em diversas regiões e grupos musicais, veja o vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pGUwmVFAKwA&list=RDpGUwmVFAKwA&start_radio=1&t=6

99 

 
Transformando objetos em tambores 

 

Você sabia que pode utilizar latas vazias de achocolatado, panelas, baldes, cadeiras, caixas de 

sapatos, garrafas plásticas e a própria mesa de casa em tambor e criar um som ritmado? 

Observação importante: Não tente realizar batidas na mesa de vidro, para não quebrar a mesa. 

 

1- Vamos praticar o ritmo por meio de um tambor improvisado? Utilize uma mesa de sua casa 

(desde que não seja uma mesa de vidro) ou um balde (vire o balde de cabeça para baixo). 

 
a) Escreva cada uma das sílabas de CA-FÉ-COM-PÃO em uma folha de papel e cole-os na 

mesa ou no fundo do balde, conforme a imagem a seguir: 

 

Imagem ilustrativa. 

 
b) Em seguida, faça batidas em cima de cada sílaba e, aos poucos, insira ritmo nas suas 

batidas. Para inserir ritmo, vá falando e batucando até ganhar velocidade. 

CA: Batida na mesa ou no balde. 

FÉ: Batida na mesa ou no balde. 

COM: Batida na mesa ou no balde. 

PÃO: Batida na mesa ou no balde. 

 
c) Divirta-se fazendo um som com o seu tambor improvisado. 

https://www.youtube.com/watch?v=pGUwmVFAKwA&list=RDpGUwmVFAKwA&start_radio=1&t=699
https://www.youtube.com/watch?v=pGUwmVFAKwA&list=RDpGUwmVFAKwA&start_radio=1&t=699
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2- Complete as frases de acordo com a leitura do texto: 

 

a) Os tambores exerciam diversos papéis nas civilizações primitivas. Além da produção de 

música para rituais e festas, os tambores, devido à sua grande potência sonora, também 

foram usados como meios de ________________________. 

 

b) Acredita-se que os primeiros tambores fossem _________________ ocos de árvores 

tocados com os pés ou ___________________. 

 

 

3- Descreva qual sensação você sentiu ao batucar algum objeto ou tambor? 

  

  

  

  

 

 

Se possível, assista o vídeo disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=Fn09odR1RFQ  

 

Fonte: Youtube.com.br | Acesso em 19/06/2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%AAncia
https://www.youtube.com/watch?v=Fn09odR1RFQ

