
Karaokê: Saiba Mais Sobre a História Deste 
Símbolo de Tradição e Modernidade 
Criado por Inoue Daisuke na década de 70, o Karaokê se tornou parte importante da cultura 
japonesa e permanece assim até os dias atuais. O responsável por dar vazão ao desejo das 
pessoas de sentirem-se como verdadeiros cantores ganhou cada vez mais popularidade e 
extrapolou as fronteiras, se tornando uma febre não apenas no Japão, mas em todo o mundo. 
Hoje, a invenção é também símbolo de modernidade, sobrevivendo ao tempo e se mantendo 
viva entre pessoas de todas as idades em confraternizações e festas, das maiores às mais 
intimistas. 

Um Pouco Mais Sobre a Origem 
Inoue Daisuke era um cantor popular na época e costumava se apresentar em bares, na cidade 
de Kobe. Conta-se que um dos clientes que frequentavam o local onde Inoue se apresentava 
pediu para que ele o acompanhasse em uma viagem, pois queria poder cantar suas canções 
onde estivesse. 
Além disso, muitas pessoas pediam para que ele gravasse o fundo instrumental de suas 
músicas, assim elas poderiam cantar também em casa aquelas que mais gostavam. 
A fim de não frustrar os clientes e nem os locais onde se apresentava, Inoue inventou o que 
viria a ser o Karaokê como conhecemos hoje: uma máquina com um microfone, alto-falante 
e amplificador, que toca músicas instrumentais para que as pessoas possam acompanhar e 
cantar junto. 
No início, as letras as músicas eram disponibilizadas em cadernos para as pessoas 
acompanharem. Com o passar dos anos e o avanço da tecnologia, as letras passaram a ser 
exibidas em monitores de TV, e as músicas não eram mais armazenadas em fitas como 
antigamente, mas sim em CDs. 
Não foram só nas máquinas que as mudanças aconteceram. Os próprios estabelecimentos 
perceberam a oportunidade de negócio e passaram a investir em espaços cada vez mais 
atraentes ao público, com luzes, palco e comida agradável. 
A palavra "karaokê" é formada pelas palavras kara (空, "vazia") e a forma abreviada 
de ōkesutora (オーケストラ, "orquestra"). Numa tradução mais clara para o português, 
podemos compreender como sem orquestra, já que as músicas são cantadas apenas 
acompanhando um fundo instrumental gravado. 
  

Perda de Patente 
Inoue não registrou a patente de seu invento, perdendo a oportunidade de lucrar, e muito, com 
ele. O dispositivo, que hoje está presente em bares e restaurantes por todo o mundo, poderia 



ter lhe rendido milhões em royalties. Apesar disso, Daisuke é até hoje considerado o pai do 
Karaokê. 
Por fim quem levou as honras da invenção foi um filipino chamado Roberto del Rosario, que 
em 1975 inventou uma máquina com o mesmo sistema idealizado por Inoue, a “Minus-One”, 
patenteada por ele nos nos 80. 

Karaokê no Brasil 
Na década de 90 o Karaokê ganhou o mundo, e no Brasil não foi diferente. Em bairros como 
a Liberdade, em São Paulo, é possível encontrar até mesmo casas especializadas neste tipo de 
entretenimento. 
Prova desse sucesso é o KWC (Karaokê World Championships), competição que reúne os 
melhores cantores amadores de 30 países para competirem pelo título de campeão mundial 
de karaokê. Em 2018 Eduardo Torres e Carol Naemi representaram o Brasil neste mundial e 
conquistaram o 4º e 9º lugar, respectivamente. Na categoria dueto eles ficaram com o 5º 
lugar. 

Recorde Mundial 
É possível encontrar alguns recordes mundiais de karaokê no Guinness Book, muitos deles 
são inacreditáveis. 
A mais longa maratona de karaokê por um indivíduo durou 101 horas, 59 minutos e 15 
segundos e foi alcançada por Leonardo Polverelli, na Itália, em 2011. Durante a maratona, 
Polverelli cantou um total de 1.295 músicas. 
Já a mais longa maratona de karaokê de vários participantes durou 792 h 2 min em um evento 
organizado pela Guangqi Honda Automobile Co., Ltd., na China, em 2014. 
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