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RESUMO 

 

Este trabalho tem o propósito de apresentar os conceitos da Rítmica Dalcroze na 

Educação Física escolar como contribuinte no processo de formação e 

desenvolvimento da criança. A Rítmica é um método educacional que integra o 

ritmo musical com a expressividade do corpo sendo criado por Émile Jaques-

Dalcroze (1865-1950), se tornando uma revolução na prática educativa. Com 

isso, foi desenvolvido uma proposta pedagógica para educação infantil que 

consiste no Cancioneiro Infantil associado ao trabalho da Plástica Animada como 

uma estratégia de musicalização, sensibilização rítmica e o desenvolvimento da 

expressividade do corpo. Foram selecionadas 5 músicas do cancioneiro infantil,  

e, a partir delas, são apresentadas formas de trabalho para Educação Infantil. 

 

Palavras-Chave: Rítmica. Ginástica. Arte. Educação Física. Ensino. Criatividade. 

Música.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Optei em apresentar este trabalho descrevendo a minha experiência 

com a arte, mais especificamente com a música, que é algo fascinante que 

alimenta a minha vida até hoje. 

Desde pequeno, sempre gostei de ouvir música. Na época eu 

escutava muito o gênero sertanejo. Por influência dos meus pais, a música 

regional tomava conta do meu lar. 

Minha cidade natal é Itamarandiba, interior de Minas Gerais, uma 

cidade com pouco mais de 30 mil habitantes, que fica 420 km da capital, Belo 

Horizonte, com uma tradição bem sertaneja.Lá, ouvia-se muito rádio, era o 

veículo mais utilizado para escutar música, mesmo já existindo outros veículos, 

outros recursos. Na minha família, a música era apreciada pelo rádio. 

Minha relação com a música nessa época era casual, eu era apenas 

um ouvinte, mas eu também gostava de cantar. 

Não tive nenhuma influência no ambiente familiar para ser músico, 

não havia músicos em minha família, apenas meu avô de parte de mãe, tocava 

viola caipira, mas, infelizmente, não pude conhecê-lo, pois, já era falecido. Mas, 

acredito que o fato da minha família gostar de ouvir música, se tornou um ponto 

positivo para a minha descoberta. 

Eu não me via como uma pessoa que se tornaria um músico. Eu não 

sabia o que era ser um músico, não tinha nenhuma experiência com a arte 

musical naquele momento. 

Num dado momento, apareceu algo em minha vida que foi 

extraordinário, na verdade, foi um divisor de águas, algo que mudou por 

completo a minha vida. 

No ano de 2000, aos 8 anos de idade, tive o primeiro contato com a 

arte musical na escola que eu estudava na época, a Escola Estadual Coronel 

Jonas Câmara, uma escola pública situada em Itamarandiba que até hoje atende 

o Ensino Fundamental. 

Nessa época apareceu um projeto de aulas de música, 

especificamente para o ensino do instrumento Violão. Foi algo muito especial 

para os alunos da escola naquele período, de fato, fomos privilegiados com esse 
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acontecimento, pois, a escola recebeu vários violões novos e todos foram 

utilizados nas aulas. A escola oferecia essas aulas de violão de forma gratuita 

para os seus alunos, era uma atividade extracurricular. 

Depois dessa época, esse projeto nunca mais aconteceu. O professor 

responsável pelas aulas era conhecido como Zezinho, um grande professor com 

uma didática memorável que despertou o artista que havia dentro de mim. Foi lá 

que realmente aprendi, sem dúvida nenhuma, as coisas que me fizeram ser o 

que sou hoje. 

Durante essas aulas eu fui me apaixonando pela música e, com isso, 

ganhei o meu primeiro violão da minha tia Íris. 

Sem dúvida alguma, essa experiência foi o ponto de partida, sendo 

que eu nunca mais me desliguei da música. Nesse espaço de arte, aprendi 

muitas coisas sobre cifragem e a prática do violão, eu me empenhava em não 

faltar sequer uma aula. Porém, o projeto não durou muito tempo, depois de três 

meses as aulas acabaram. 

Mesmo com o fim das aulas na escola, eu continuei ligado à música, e 

me dei conta que aquilo alimentava a minha vida. Com isso, dei sequência aos 

meus estudos de música como autodidata, e também tendo contato com 

músicos mais experientes, aprimorando a prática do violão. 

Aos 16 anos surgiu a oportunidade de aprender Contrabaixo através 

de um amigo que já tocava o instrumento e me ensinou vários conteúdos (notas, 

escalas, arpejos, improvisação) sobre instrumento e depois fui aprendendo e 

pesquisando sozinho. 

Nessa mesma época, eu montei a minha primeira banda, a Flash 

Player, composta por amigos e também vizinhos da minha cidade natal. 

Tocávamos músicas de pop rock e participamos de festivais de música na 

cidade. A banda durou apenas alguns meses, e depois teve seu fim. 

No ano de 2009 conheci um vereador de Itamarandiba que era 

também músico, pai de um colega de classe, conhecido como Zé Paulo eque 

tocava violão e cavaquinho. Observando-o tocar cavaquinho, fiquei fascinado 

com som desse instrumento, o que despertou em mim muita vontade de 

aprender a tocá-lo. Percebendo meu grande interesse, Zé Paulo me emprestou 

um de seus cavaquinhos, me ensinou a afinação, alguns acordes e sequências.  
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Depois de seis meses estudando e tocando, conheci alguns amigos 

que tocavam samba. Sempre nos reuníamos e tocávamos todos os dias. No 

mesmo ano criamos o grupo de samba Sókerer e passamos a fazer shows em 

bares, festas, eventos da cidade e nas cidades vizinhas. 

Em 2010 gravamos um disco de divulgação com sete faixas, uma 

sendo autoral, com intuito de divulgar o nosso trabalho. Em meados de 2011 o 

grupo chegou ao fim. 

Ingressei no curso de Educação Física da UFVJM no segundo 

semestre de 2011. Em 2012 me matriculei no Conservatório Estadual de Música 

Lobo de Mesquita, em Diamantina MG, onde eu pude estudar o instrumento 

piano. Lá eu adquiri um maior conhecimento de teoria musical, canto coral e 

também aprendi um pouco sobre o instrumento Piano. Minha passagem pelo 

conservatório durou dois anos. 

Quando comecei a participar do projeto de extensão universitária 

“Atividades Lúdicas para a promoção de desenvolvimento e aprendizagem” 

(DEFI/UFVJM), pude levar um pouco da minha música, e trabalhar com esse 

conhecimento dentro do curso de graduação. Tive uma boa experiência com a 

música nesse projeto, trabalhando músicas infantis e cantigas de roda. 

Também levei um pouco desse trabalho musical para as atividades do 

meu Estagio Supervisionado I, com os alunos da educação infantil. Foi uma 

experiência muito animadora, tanto para mim, como para os alunos, que tiveram 

resultado bastante positivo. 

Depois desse trabalho, surgiu meu interesse em estudar a música 

infantil, juntamente com a Rítmica, através da indicação da professora Sandra de 

Oliveira do curso de Educação Física que me falou sobre o trabalho do professor 

José Rafael Madureira (ambos docentes do Departamento de Educação Física).  

Assim, passei a ter o contato com ele e acompanhei o seu trabalho de 

forma mais presente, como alunos junto às disciplinas Dança e Rítmica e, 

depois, como intérprete dos projetos “Processo Criativo em Dança” e “Coral 

Cênico UFVJM” por ele coordenados e vinculados à Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura da UFVJM, espaços que me proporcionaram um aprendizado muito 

grande até hoje. 
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Em meados de 2015, tive a oportunidade de conhecer a Viola Caipira 

através de um amigo de infância que aprendeu a tocar o instrumento. Diante 

disso, meu pai me deu de presente uma Viola, e com isso, comecei a aprender 

tocar o instrumento com esse amigo e com um primo do meu pai que também 

tocava Viola há muito tempo. É um instrumento muito peculiar com uma 

sonoridade muito bonita, achei sensacional. E diante disso, continuo praticando o 

instrumento e procurando aprender cada vez mais. 

Assim, diante de toda a minha experiência com a música, tive a 

certeza que o trabalho da Rítmica e o movimento corporal irão fazer parte da 

minha vida profissional. Pretendo trabalhar muito para que isso seja presente na 

educação básica, principalmente na educação infantil, pois esse aprendizado é 

algo fundamental na vida de uma criança, pois, se não fosse aqueles três meses 

que tive contato com a música na minha infância, com a presença de um 

professor que despertasse todo esse aprendizado que tive, é muito provável que 

eu não seria o que sou hoje. 

Além da experiência da minha própria vida, consigo ter ciência disso 

também, o fato de eu ter estudado em um curso de Licenciatura, de estar 

trabalhando com a educação, vejo que é pertinente mostrar a importância da 

Música e da Rítmica, presente nas práticas corporais, e as mesmas devendo ser 

trabalhadas na educação escolar básica, de acesso a todos. 
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ÉMILE JAQUES-DALCROZE E AS BASES DA GINÁSTICA RÍTMICA 

 

A Rítmica originou-se entre o final do século XIX e o início do século 

XX através de Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), que era um grande professor 

de música, também maestro, diretor teatral, pianista, cantor, ator, compositor e 

escritor. Nesse período, a Educação Física ainda não era consolidada, ou seja, 

(ainda) como Ginástica, era um campo (ainda) aberto, em formação, sendo que 

os médicos, fisiologistas e psicólogos estavam à frente desse processo. Não 

havia formação em Educação Física, no entanto, Dalcroze teve muita intuição ao 

criar a Rítmica, pois ele não tinha formação nessa área, mas cotejou alguns 

métodos que já estavam estruturados, como o método alemão, sueco, entre 

outros. 

Trabalhando como professor de solfejo superior e harmonia no 

Conservatório de Genebra, Dalcroze começou a analisar os seus alunos, 

percebendo que eles apresentavam dificuldades musicais, pois seus estudos 

ainda eram incompletos, mas, uma coisa chamou a sua atenção, ele conseguiu 

perceber que os alunos conseguiam caminhar de forma regular. As dificuldades 

dos alunos de composição naquele momento eram de ordem rítmica, o ritmo 

precede a música, ou seja, é um fenômeno físico, orgânico, fisiológico composto 

por movimentos que se repetem de forma cadenciada e fluída. Do ritmo cria-se a 

música.   

Dalcroze conseguia perceber que os alunos musicistas ainda eram 

limitados a uma execução técnica imprecisa, não estabelecendo relação com os 

ritmos, movimentos, expressões e muito menos com sentimentos e emoções.  

Para ele, a experiência emocional é de ordem física. Por meio de 

sensações de contração e relaxamento muscular, sente-se a emoção. Assim, o 

corpo expressa emoções internas, exteriorizando ações nos movimentos, 

posturas, gestos e sons. Algumas ações eram automáticas, outras espontâneas, 

e algumas resultantes do pensamento (BACHMANN, 1998 apud LIMA; RÜGER, 

2007).  

Dalcroze afirmava que o ritmo é a base do movimento, sem ritmo não 

há movimento. Com isso, o ritmo tornou-se fundamental para a aprendizagem de 

qualquer arte ou qualquer manifestação que haja movimento, pois ele é algo 
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natural do ser humano, está em nós de forma instintiva. O grande problema, 

todavia, é que os alunos de música não estudavam o ritmo de uma forma 

adequada, ou seja, de uma forma orgânica, mas somente como abstração 

aritmética. 

Dalcroze percebe que não basta apenas ouvir com o ouvido para que 

possa desenvolver a conscientização musical, tanto no ritmo, quanto na 

sonoridade, esse processo precisaria utilizar o corpo inteiro, para ter a educação 

do ritmo, a educação do movimento de forma natural e com harmonia.  

Havia um erro no ensino de música da época, que limitava de certa 

forma os alunos. Dalcroze descreveu que eles eram incapazes de ouvir aquilo 

que escreviam na partitura, eram desprovidos do “ouvido interior”. Dalcroze era 

um músico virtuose. Ele tinha essa capacidade já desenvolvida. E quem não 

tinha? Como desenvolvê-la? Porque os alunos eram totalmente dependentes do 

piano para conhecer o resultado sonoro e musical de seus estudos de 

composição? Nesse sentido, Dalcroze não recomendava o uso do piano para os 

alunos de composição, do contrário, eles seriam dependentes do instrumento até 

resto de suas vidas, não havendo o desenvolvimento da “audição interior”. Com 

as novas tecnologias e softwares de edição e composição, a situação deve ter 

piorado, ou será que as ideias de Dalcroze estão presentes nas graduações em 

composição e regência que duram 6 anos? 

Dalcroze percebeu que a base musical dos alunos ficava prejudicada, 

pois, assim eles não conseguiriam ter o controle do som e nem da sua sequência 

rítmica. Nisso, ele teve que criar novas formas pedagógicas para que os seus 

alunos pudessem ter esse aprendizado. 

 

Apliquei-me, portanto, a inventar exercícios destinados a reconhecer 

a altura dos sons, a medir os intervalos, a escrutar os sons 

harmônicos, a individualizar as diversas notas dos acordes, a seguir 

os desenhos contrapontísticos das polifonias, a diferenciar as 

tonalidades, a analisar as relações entre as sensações auditivas e as 

sensações vocais, a desenvolver as qualidades receptivas do ouvido 

e graças a uma ginástica de um novo gênero destinada ao sistema 

nervoso a criar, entre o cérebro, o ouvido e a laringe, correntes 

necessárias para fazer do organismo, como um todo, algo que 

pudesse ser denominado ouvido interior (DALCROZE, 2010, p.220) 
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Com isso, ele cria um método ginástico, inicialmente denominado 

Ginástica Rítmica, uma forma de treinamento corporal que integra o corpo todo, 

trabalhando a audição, mas não só com o ouvido e sim o corpo na sua 

totalidade, sendo utilizado como forma de preparação para todas as artes, 

principalmente para a música, para o teatro e para a dança. 

A princípio a criação desse método foi libertadora, pois, nessa 

proposta há espaço para o trabalho criativo, onde é possível criar seus próprios 

exercícios e suas próprias ideias.  Mas logo depois, ele precisava ter o controle 

de sua obra, e não admitia que a Rítmica fosse ensinada por profissionais 

descredenciados pelas centenas de escolas de Rítmica espalhadas nos 5 

continentes. Com isso, ele desenvolveu um vasto material didático de apoio: 

cadernos de solfejo e entonação, manuais de exercícios de Rítmica e Plástica 

Animada, além de compor centenas de canções e pantomimas a serem 

executadas conforme as suas instruções. 

Entretanto, essas escolas têm um grau de rigidez muito grande devido 

à tradição a ser guardada. Limitam muito o desenvolvimento artístico da criança, 

pois seguem padrões já estabelecidos, não sobrando muito espaço para a 

criação. Mas, é sem dúvida nenhuma que é uma prática pedagógica muito mais 

interessante do que qualquer outra feita nos conservatórios de música existentes 

no mundo, porém o artista precisa alimentar a paixão, que é uma forma de 

liberdade e até rebeldia. 

Essa proposta feita por Dalcroze faz-se bastante pertinente. Pois, 

realidade não mudou muito nos tempos atuais. A prática pedagógico-musical 

continua ainda bem limitada, bem restritiva. 

Pelas experiências que tive como aluno de conservatório, observei 

que nas aulas, quase sempre aprende-se apenas a reprodução da música. Esse 

método parte de uma visão além da superficialidade nos estudos musicais, ele 

impõe uma discussão, que certamente incomoda uma grande parte dos músicos. 

Em se tratando dos verdadeiros músicos, aqueles que carregam 

sentimentos e sensações, não se limitando apenas em habilidades táteis de 

execução, por exemplo, habilidades técnicas, escalas e arpejo em alta 

velocidade, que são fundamentais, mas não garantem a expressividade. 
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Na verdade, percebe-se em grande parte de músicos que possuem 

muita técnica na execução de peças de alto nível de complexidade, limitações de 

ordem auditiva, pois estão presos e endurecidos, preocupando-se apenas com a 

execução técnica e com a interpretação da notação musical (partitura). 

Dalcroze traz algo que é bastante interessante, que é a proposta de 

ter um trabalho maior do “ouvir”, do “sentir”com os alunos de música, apoiando 

aos seus estudos da técnica. Não que a técnica seja ruim. 

Vai perceber que, músicos com ouvidos musicais ainda limitados terão 

um maior desenvolvimento e refinamento do mesmo. Vendo que apenas com o 

trabalho da técnica dos dedos, já é fato o existente desenvolver do aluno de 

música na compreensão das notas e dos acordes, das relações entre as notas 

(intervalos melódicos) e da sobreposição de notas (acordes e relações de 

harmonia). Mas, Dalcroze propôs algo para além disso, onde o aluno possa 

desenvolver o seu “ouvido interno”, para sentir e fazer música com 

expressividade. 

Desta forma, percebendo que execução rítmica de qualquer estado 

físico se promove com o movimento, certamente fazer o trabalho de movimento 

utilizando todo o corpo humano será extremamente impactante para o ser que 

reage em cima do mesmo, e consequentemente será maior ainda o 

desenvolvimento do ouvido musical, pois, além de estar exercitando a audição 

musical, o aluno terá compreensão das notas, suas alturas e intensidades pela 

sensação física indo internamente do corpo à mente, percebendo as paradas, 

pausas e recuos do andamento do ritmo da música, onde terá uma percepção e 

entendimento total dentro do seu próprio corpo e da sua própria mente aflorando 

a sensibilidade real da música, pois sentindo a música, ele estará realmente 

ouvindo-a. 
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AS ORIGENS DA RÍTMICA DE JAQUES-DALCROZE NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Acredito que esse trabalho de Dalcroze faz-se necessário aos alunos 

de música, mas não somente eles, e sim, a toda educação, principalmente à 

área das artes cênicas, a dança e o teatro, como também à área da Educação 

Física, pois, esse processo trabalha e utiliza o corpo, sendo assim a Educação 

Física tem por obrigação contribuir nesse processo, ser parte integrante no 

ensino da música, da dança e do teatro no ensino regular, principalmente nas 

escolas públicas, para uma formação mais criativa, mais sensível, mais artística, 

mais rica, o que não irá acontecer durante o ensino dos esportes.  

A Rítmica torna-se importante no contexto geral da área de Educação 

Física, pois contribui com a formação do profissional ao mostrar-lhe as diferentes 

percepções e formas de aplicações do ritmo nos movimentos em geral. Esse 

aprendizado rítmico musical, trará desenvolvimento do corpo em si, do 

amadurecimento motor, do controle do seu próprio interior, salientando um 

sinergismo dos movimentos, proporcionando um controle do próprio “eu” interior 

passando do externo para o interno, corpo com a mente e ocasionando 

efetivamente um desenvolvimento do sujeito. 

Os métodos ginásticos vindos da Europa, com a Escola Francesa, 

Escola Sueca e Escola Alemã, eram embasados nas ciências mais destacadas 

da sociedade na época, sendo a Biologia, a Anatomia e a Fisiologia, com o 

objetivo ao “corpo saudável”, forte, correto e hábil, principalmente para as 

mulheres serem mais preparadas para gerar um filho, que seria um cidadão da 

pátria, havendo uma característica militar muito forte. Com isso, pregavam a 

formação completa do sujeito, onde o exercício físico era destaque.  

Mesmo com a presença forte dessa característica militar, esses 

métodos europeus começaram a propor exercícios com base na Rítmica a partir 

do século XIX. Como a Ginástica Coletiva proposta pela Escola Alemã, com 

exercícios de marcha e ordem unida criados por Adolph Spiess (1810-1858), a 

Ginástica Estética e Ginástica Pedagógica, proposta pela Escola Sueca, com 

exercícios harmoniosos completados com a dança, criada por Pehr Henrick Ling 

(1776-1839) e a Ginástica Civil, criada por D. Francisco de Amoros (1770-1848), 

com exercícios elementares ritmados com canto, exercícios de marcha e 
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exercícios para a prática das danças da sociedade, dança pírrica e dança militar 

(SOARES, 2001).  

No Brasil, a Educação Física originou-se através da sistematização 

dos métodos ginásticos vindo da França, Suécia e Alemanha juntamente com a 

Ginástica civil, Ginástica militar, Ginástica médica e Ginástica cênica. A 

Educação Física baseada nesses métodos teria que ser útil e completa ao 

indivíduo, ser crescente em relação a intensidade e complexidade e ser 

interessante conduzida com disciplina e energia (AMOROS apud MARINHO, 

1971, p.53). 

Marinho (1971) vai conceituar a Educação Física além de apenas uma 

ginástica corretiva, mas com atividades que vai desenvolver o intelecto, a 

coordenação motora, a imaginação, a criatividade, criticidade e a socialização do 

indivíduo, principalmente a criança. 

A Educação Física para criança é de extrema importância e Marinho 

vai criticar que as atividades da mesma com as crianças na maioria das vezes 

não eram as mais adequadas. 

Na maioria das vezes utilizavam atividades caracterizadas como 

trabalho forçado conceituado pelo neurologista e psicólogo Édouard Claparède, 

grande especialista em desenvolvimento infantil que foi um grande parceiro de 

Dalcroze na criação e elaboração das bases da Rítmica. Primeiro de tudo é 

preciso de fato conhecer a criança, as suas necessidades e limitações em todos 

os aspectos. Depois disso, estabelecer o objetivo que deva alcançar em relação 

essas necessidades e aplicar as atividades baseadas no objetivo estabelecido. 

Assim, Marinho conceituou formas de atividades para serem utilizadas 

na Educação Física através de conceitos de Claparède nos antigos ensinos pré-

primário e primário que consiste na educação infantil. Seus trabalhos 

pedagógicos consistiam de conteúdos que vão além da ginástica corretiva que 

era muito usada na perspectiva militar, como também eugenista e higienista. 

Colocava a arte como parte integrante na educação infantil, principalmente a 

música, as dramatizações e a expressão. 

Suas atividades consistiam na arte e no jogo. Que de fato, a arte é 

uma forma de jogo, onde tem a possibilidade de brincar. O jogo e a arte podem 

andar juntos, quando tratamos de jogos de imitação, dramatização, a música, o 
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teatro e a dança. Segundo Jesualdo (apud Marinho 1971), toda criança tem 

aptidão para as atividades artísticas. Já Dalcroze, dizia que toda criança nasce 

artista. Com isso, o jogo pode ser trabalhado juntamente com a arte no processo 

educativo da criança nas aulas de Educação Física. 

O jogo é considerado a atividade mais significativa no ensino infantil, 

pois é uma das atividades mais antigas da existência humana. Passa a ser 

estudado de forma mais profunda no século XIX para diferentes objetivos, tendo 

uma grande relevância dentro da educação. Para Claparède, o jogo funciona 

como agente de transmissão de ideias e de costumes de uma geração à outra, 

mostrando-se como grande ferramenta educativa. Não existe uma total diferença 

entre jogo e trabalho, o jogo também é uma forma de trabalho quando se é 

praticado para alguma finalidade, sendo assim, o jogo é uma forma de trabalho 

que proporciona excelentes resultados no desenvolvimento do sujeito, e o 

caráter lúdico presente, torna-o motivante, prazeroso, apresentando um ganho 

no aspecto do interesse do aluno para a prática educativa. 

Um dos seus jogos ligado à conscientização rítmica, são as bandinhas 

rítmicas, jogos com objetos, com músicas, para criar, imaginar e produzir sons, 

sendo feito também com instrumentos musicais, principalmente de percussão, 

com os quais a criança poderá iniciar-se musicalmente e amadurecer-se 

ritmicamente. 

Que se faz bastante necessário também esses jogos manuais, a 

utilização de brinquedo com as mãos para fazer arte, porque toda criança 

precisa ter experiências com as mãos. A habilidade com a mão é prazerosa, 

porque tem um grande poder de aflorar a imaginação da criança. De acordo com 

Marinho (1971), o brinquedo com as mãos mostra-se muito importante para o 

seu desenvolvimento, aprimorando o sentido do tato, ou seja, sua sensibilidade, 

a precisão de movimento, principalmente movimentos finos e o amadurecimento 

neurológico no comando de movimentos voluntários, fundamental para música, 

se tratando de instrumentos. Esses jogos manuais podem ser feitos com 

qualquer objeto, onde a criança possa explorá-lo com liberdade e imaginação, 

onde há espaço para criação. 

Outras atividades bem interessantes conceituadas por Marinho que 

são muito ricas no desenvolvimento rítmico-musical das crianças são as sessões 
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dramatizadas e os brinquedos cantados, nos quais as crianças interpretam papel 

de personagem que ela mesma quer ou escolhe, com isso, ela tem muito mais 

liberdade para representar fazendo gestos, movimentos, atitudes e 

comportamentos. Essa atividade trabalha o poder de criação que a criança tem 

juntamente com a imaginação. Com isso, ela vai pensar, compreender, situar-se 

do momento e criar em cima da sua imaginação. 

Os brinquedos cantados tem um papel muito significativo na vida da 

criança, sendo utilizado de forma educacional tanto no processo individual 

quanto no processo social. Faz com que a criança aprenda a usar o seu corpo, a 

sua corporeidade, a sua voz com o controle das cordas vocais e da sua fonética, 

o enriquecimento da imaginação e da necessidade de criação, da sensibilidade 

artística dando liberdade para auto expressão. Utiliza-se muitas cantigas de roda 

que são presentes no folclore brasileiro, vindas também de procedência 

portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. 

Com essas formas de atividades, Marinho parte de uma concepção de 

Educação Física sucessora à concepção chamada tradicional. Sendo ela, uma 

concepção mais científica, reunindo os elementos e conteúdos da ciências mães, 

dentro de uma percepção mais humanística e artística, não ficando preso a 

apenas ao aprendizado da execução técnica para uma correção do corpo, como 

é na perspectiva militar. Ele sempre apresenta as atividades de forma educativa. 

Compreendendo que a educação do indivíduo, principalmente se tratando de 

criança, tem que ser na sua totalidade, de forma lúdica e criativa, pois sendo 

corpo e mente, então, nós seres humanos temos que ser trabalhados e 

educados por inteiro, para termos o pleno desenvolvimento harmonioso das 

partes que nos integram totalmente. 

Segundo Souza Jr (2002), a Rítmica passou a fazer parte da  matriz 

curricular dos cursos de graduação em Educação Física no ano de 1939, quando 

foi criada a Escola Nacional de Educação Física e Desportos na Universidade do 

Brasil, no Rio de Janeiro, com a disciplina Ginástica Rítmica, que era ministrada 

somente para alunos do gênero feminino e o docente também teria que ser do 

gênero feminino e poderia permanecer no cargo só até os 40 anos de idade. 

Com a resolução n° 69/69 (São Paulo-SP/CENP, 1985, p.255), aparece a 

disciplina Rítmica, para alunos tanto do gênero feminino, quanto do masculino, 
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mas ainda, a grande parte das universidades brasileiras não tem essa disciplina 

no currículo. 

Entretanto, tiveram autores que fizeram estudos bem interessantes na 

área, mas o material teórico existente sobre esse tema é pouco em relação aos 

outros temas constituintes da Educação Física. Também, acredito ser reflexo 

disso, a má formação de professores da área dentro da educação básica 

brasileira, pois hoje em dia, percebo que os professores não têm o menor 

conhecimento rítmico-musical, diante dos meus estudos e minhas experiências 

no ambiente escolar, ainda há uma presença muito forte do esporte nas aulas de 

educação física, de forma hegemônica. 

Na década de 1950, Marinho colocava partitura nos seus trabalhos 

para os professores de Educação Física. Hoje, uma partitura, para um professor 

de Educação Física, é o mesmo que uma folha com escritos em grego ou 

aramaico. 

Através de estudos de Souza Jr (2002), diversos autores comprovam 

e afirmam que o ritmo é o processo natural e fundamental para que haja 

movimento. Logicamente ele é responsável para a produção de movimento. 

Como um profissional do movimento, que é o da Educação Física, pode não ter 

o domínio desse fenômeno? Com essa pergunta, certamente há algo que tem 

que ser revisto no processo de formação dos professores de Educação Física, 

mas fica essa pergunta para refletirmos sobre o papel deste professor em suas 

aulas, sendo na educação básica e até no ensino superior. Pois, qual professor 

queremos para nossos alunos? O reprodutor de gestos inconscientes? Ou o 

verdadeiro educador do sujeito na sua totalidade?  

Desses autores, também destaco Piccolo, estudiosa dessa área 

desde a década de 1980, também faz uma crítica em relação ao pouco material 

teórico existente sobre o conteúdo. 

 

Após um levantamento bibliográfico, a nível Nacional, sobre o ritmo, 

observou-se que Maria Rodrigues e Érica Sauer deram grande 

contribuição a esse assunto, mas mesmo assim é possível concluir 

que que há uma carência de material teórico consistente na área 

(PICCOLO, 1992, p.306). 
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É claro que, nos últimos anos, houve uma maior ampliação de estudos 

relacionados ao conteúdo da educação rítmica. Mesmo com o trabalho de 

Dalcroze no século XIX, até hoje, o estudo sobre o ritmo musical dentro da 

Educação Física ainda é considerado algo novo. 

Com isso, Piccolo aponta nos seus estudos que ainda há uma 

carência de materiais teóricos que apresentam uma consistência em relação a 

educação rítmica no Brasil. Na verdade, há materiais consistentes nessa área se 

tratando da percepção rítmica nos estudos de música, mas ainda há poucos 

estudos do trabalho rítmico com a utilização do corpo, na forma de 

conscientização rítmica na sua totalidade, geralmente os trabalhos rítmicos mais 

usados, são aqueles que trabalham ouvido e apenas as mãos no qual se 

restringe a habilidade apenas de execução no instrumento musical, afirmo isso 

através das minhas vivências dentro da música.  Em relação a totalidade do 

indivíduo, a presença do movimento corporal como todo, acredito que ainda está 

em aberto as possibilidades de trabalho rítmico com o corpo que poderá levar o 

desenvolvimento mais efetivo ao ser humano. 

Algo que me intriga, é quando em seus estudos, Piccolo menciona 

que “o professor de educação física se preocupa com o movimento como um 

produto acabado, aplicando estratégias inadequadas visando eficiência nos 

resultados sendo algo destrutivo para a criança” (PICCOLO, 1992, p.306). Com 

essa afirmação ela quis dizer que a preocupação do professor com o movimento 

é só pela técnica? Como se o movimento fosse apenas algo mecânico? Pois 

nessa sentença, ela coloca uma reflexão que os professores só enxergam o 

aspecto motor. Aliás, a parte motora é essencial para também o 

desenvolvimento da criança, mas somente ela, não é possível. 

Acredito que devemos questionar a reprodução dos movimentos sem 

qualquer consciência, vindo do tecnicismo. Isso é algo que tem que se chamar a 

atenção, porque ainda a Educação Física prende-se ao rumo da aptidão física, 

ou seja, a busca do condicionamento físico, e isso faz reduzir a Educação Física 

à apenas “adestramento corporal”, tirando olhar para todas as outras riquezas 

que a nossa área compõe. 

Como eu disse anteriormente, a técnica é importante, é fundamental 

sendo trabalhada além da reprodução dos gestos, pois há um equívoco por parte 
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dos profissionais da Educação Física, que acham que técnica é só a imitação do 

gesto sem conceituá-la de forma integral, tendo uma ideia fragmentada de ser 

humano como afirma Lima e Rüger (2007) que se instaurou uma franca 

dicotomia entre as coisas do espírito e a matéria, fato que propiciou a criação de 

um ser humano cada vez mais fragmentado frente à natureza e o universo. E na 

verdade não há fragmentação, a técnica é parte integrante do processo, sem 

técnica, não há arte, é o aprimoramento dos gestos com a consciência, 

principalmente com sentimentos e emoções, sendo ela sempre acompanhada do 

caráter lúdico. 

O que deixa essa pesquisa mais interessante e necessária é o fato de 

que a ação do ritmo é o movimento, desde Dalcroze, já se tem a afirmação de 

que não há ritmo sem movimento, interessante é que Piccolo vai colocar que, se 

o ritmo estrutura o movimento, determina seu estilo, e lhe dá uma “unidade 

indivisível” deve ser responsável pela “expressão” do movimento. 

Na verdade, o ritmo dá identidade ao movimento, sentido e 

significado. Através disso, para um ser humano aprender de fato os movimentos, 

ele terá que compreender a noção rítmica, onde vai dar a possibilidade de 

entender os movimentos tendo uma relação psicomotora numa forma organizada 

naturalmente, pois, o ritmo é um fenômeno natural de qualquer organismo. 

As crianças têm necessidades, capacidades, potencialidades e 

limitações em relação ao seu desenvolvimento. Mas nada disso poderá ser 

explorado se não tiver o mínimo de interesse possível por parte da criança, pois, 

sem o interesse provavelmente não irá aprender (PICCOLO, 1992).  

Esse trabalho pedagógico concretiza-se de uma forma positiva, pois, 

consegue-se perceber que o “brincar” está bastante presente, fazendo parte da 

naturalidade da criança, e é a verdadeira chave para o seu interesse em 

aprender. Vejo isso em todas as minhas experiências com crianças, sempre 

deram resultados satisfatórios os trabalhos didáticos que ministrei e presenciei, 

principalmente nos meus estágios em escolas, sempre conseguia fazer a criança 

se entreter mais, participar mais e assimilar melhor os conteúdos com atividades 

em que o lúdico estava mais presente. 

Nesse aspecto, o ritmo entra com toda força, pois quando ensinamos 

um movimento para a criança de forma muito mecânica, ela acaba tendo 
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dificuldades de compreender aquele movimento. Após colocarmos uma 

marcação rítmica musical, a relação da criança com o movimento se torna mais 

próxima e consequentemente ela passa por outra forma de compreensão, no 

qual, notamos uma diferença acentuada na assimilação e aprendizagem que a 

criança tem nesta ocasião. É notório perceber isso em todas as práticas que já 

desenvolvi.  

Piccolo (1992) deixa um questionamento sobre quais são as noções 

básicas necessárias para compreender o ritmo. Na verdade, essas noções não 

seriam o movimento, sua energia, o tempo e o espaço? Não seria a 

compreensão desses aspectos que levaria a aprendizagem para chegar a 

conscientização rítmica? Acredito que estes fatores caracterizam o ritmo, seria a 

forma de interiorização, exteriorização por meio da linguagem corporal e o 

aprendizado rítmico que levaria o desenvolvimento do ser humano em várias 

formas. 

De fato, o desenvolvimento dos estudos relacionados a essa área tem 

a necessidade de serem aplicados na prática, com as crianças, na escola, onde 

seu próprio corpo será o verdadeiro laboratório de análise para atingirmos os 

resultados. É na prática com a criança que reconheceremos as necessidades 

que o ser humano tem que precisam ser satisfeitas e as capacidades e 

potencialidades que precisam ser desenvolvidas e aprimoradas, que nos dará as 

condições de perceber o que de fato podemos criar para melhorar as formas de 

educação da criança. 
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O CANCIONEIRO INFANTIL ASSOCIADO À PRÁTICA DA PLÁSTICA 

ANIMADA 

 

A educação básica brasileira, principalmente a escola pública, carece 

de ensino das artes. Quando tratamos do aprendizado rítmico-musical, o 

aprendizado das artes cênicas, bem como também a expressividade do corpo, é 

praticamente nulo nas escolas regulares. O que se pode dizer, é que o sujeito 

não adquire essa bagagem de conhecimento na sua vida escolar, a não ser que 

ele seja matriculado em uma escola de arte. O fato que esta não é acessível a 

todos. 

O número de crianças que têm o acesso ao ensino de música, por 

exemplo, é muito baixo. E mesmo quando têm, as crianças já estão um pouco 

mais velhas, com uma educação de forma muito rígida e restritiva, que acaba, 

por consequência, ocorrendo muitas desistências. 

Sem dúvida, a música e também qualquer outro tipo de arte, exige 

para o seu aprendizado bastante disciplina, um grau de esforço e dedicação que 

muitos não vão se sentir atraídos, não terão o suporte necessário e o incentivo 

que é muito importante. Mas a música, enquanto a arte, é de natureza lúdica, a 

sua prática é caracterizada pela experiência do prazer, brincadeira, alegria, 

emoção, ritmo e movimento. Além de ajudar no processo de amadurecimento 

das suas capacidades de relações sociais, afetivas e intelectuais (MADUREIRA, 

2012). 

Por isso, não é a falta de conteúdo, e nem a falta de legislação que 

impede a presença do ensino desses conhecimentos na educação da criança 

seja em escola pública ou particular. De acordo com a Lei nº 11.769/2008 o 

ensino da música está presente nos currículos das escolas brasileiras, estando 

em pleno vigor. Sendo assim, o ensino musical deve fazer parte do estudo 

sistematizado que a criança acessa dentro da escola. 

Tratando-se principalmente de educação infantil, a prática pedagógica 

para alunos tem que ir além da sistemática existente, na qual a grande parte das  

escolas, o aluno fica sentado em uma carteira durante quase todo o tempo que 

está na escola. Onde muito cedo, o aluno já tem que submeter-se a um certo 

molde, com uma rigidez muito grande que se torna indevida nesta fase. 
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Deste modo, pode-se perguntar, onde está o corpo dessa criança? 

Onde está a sua expressividade? A sua relação prática com a imaginação e a 

criação? Seu desenvolvimento íntegro como corpo? Esse sistema, de certa 

forma, tende a anular uma rica gama de potencialidades que a criança tem para 

desenvolver, além de ser algo desestimulante e bastante cansativo para criança, 

ficar a maior parte do tempo sentado em uma carteira sem poder fazer muita 

coisa. 

Geralmente na educação infantil, o professor regente da turma é 

responsável por todos os conteúdos a serem lecionados. E isso é praticamente 

impossível, um profissional com uma única formação dar conta da ampla gama 

de conteúdos para formar uma criança, ou seja, a base para formar um sujeito.  

Desta forma, ressalto presença da Educação Física, representada 

pelo seu professor como contribuinte para essa formação, assim como os 

professores das Artes, como a música, a dança, as artes plásticas e o teatro. 

Há pesquisas e dados se tratando da música na educação infantil no 

nosso país, e as mesmas apresentando reflexões favoráveis a presença da 

música na escola. De acordo com as informações de Brasil (1998), que a 

vivência musical para a criança, pode propiciar a integração de experiências que 

passam pela percepção e pela prática como, por exemplo, ouvir uma música, 

fazer jogos através das músicas ou fazer brincadeiras de roda. 

 

Por meio do desenvolvimento através do aprendizado desses 

conteúdos, as crianças passam a atingir patamares que são mais sofisticados, 

pois começam a ter domínio de tais conhecimentos, que vai propiciar uma 

transformação, ou então, até uma recriação dos mesmos. 

 

O gesto e o movimento corporal estão ligados e conectados ao 

trabalho musical. Implica tanto em gesto como em movimento, porque 

o som é, também, gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz em 

movimento os diferentes sons que percebe. Os movimentos de flexão, 

balanceio, torção, estiramento etc., e os de locomoção como andar, 

saltar, correr, saltitar, galopar etc., estabelecem relações diretas com 

os diferentes gestos sonoros. (BRASIL, 1998, p. 61). 
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Os anos iniciais na vida do indivíduo é de extrema importância, pois 

nesta fase, é que são despertadas todas as suas potencialidades, sejam elas em 

qualquer âmbito, principalmente intelectual e criativo. Se no momento da infância 

não houver o trabalho com a experiência, será uma perda para um 

desenvolvimento diferenciado seja em qualquer habilidade.  

A arte é criação, e sendo trabalhada na escola, poderá aflorar o artista 

que há em cada um de nós, e isso, de fato, acontece com maior possibilidade na 

infância. 

Com isso, proponho neste trabalho um processo de desenvolvimento 

rítmico-musical e da expressividade do corpo para alunos da educação infantil, 

onde é usado o método Dalcroze, mais especificamente a Plástica Animada 

associada às canções infantis, onde a educação física pode ter uma grande 

contribuição nesse aspecto, utilizando o corpo como instrumento de 

sensibilização rítmica no processo de musicalização, proporcionando o 

desenvolvimento da totalidade do corpo, assim também a sua expressividade. 

A Plástica Animada é a tradução da linguagem musical através de 

gestos e expressões do corpo, trazendo a música para uma linguagem visual 

corporal. Deste modo, o corpo torna-se um veículo de captação dos movimentos 

da música, as suas pausas, intensidades, o compasso, os acordes, fraseados e 

progressões harmônicas. Para cada movimento desses que a música apresenta, 

há uma correspondência gestual, como se fosse o movimento vivo da música,  

que pode inspirar e cultivar o processo criativo do corpo como um todo 

(MADUREIRA, 2012). 

O objetivo da plástica animada é compreender a música utilizando o 

corpo que é um instrumento vivo e que se pode sentir a música como todo, como 

uma espécie de audição com a inteireza do corpo. Com isso, qualquer elemento 

musical pode ser demonstrado através do movimento corporal, seja forma literal 

ou fazendo uma construção figurativa. Incide na coordenação motora e no 

enriquecimento das potencialidades de um corpo na sua totalidade através da 

compreensão dos impulsionadores da música através do movimento proposital. 

É um processo que não se resume em gestos técnicos para serem 

apenas reproduzidos, e sim é um processo que é controlado pela riqueza da 
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fantasia, de uma espontaneidade carregada de sentimento, visando 

especialmente o despertar dos instintos naturais.  

A Plástica Animada é uma das três partes principais que compõe a 

Rítmica, juntamente com o Solfejo e a Improvisação, que inicialmente é feita por 

movimentos e gestos corporais, e depois de melodias vocais e instrumentais, 

seja em grupo e também individualmente (MADUREIRA, 2012). 

Esses exercícios proporcionam uma grande contribuição no 

desenvolvimento global da criança, pois estimulam algo que é natural, mas ao 

mesmo tempo é algo novo para ela, porque submeteu a essa experiência e esse 

aprendizado. 

De uma criança que fica a maior parte do tempo só sentada em uma 

carteira, para uma rica variação de experiências e formas de aprendizagem com 

todo corpo, propicia uma diferença significativa na sua formação. 

A importância do movimento do corpo para o desenvolvimento rítmico 

é fundamental. Pois, não há como aprender ritmo sem movimento do corpo. Para 

os autores da área, como o próprio Dalcroze, não existe ritmo sem movimento, e 

ser humano é corpo, e corpo vive através do movimento. 

Faz-se mais efetivo, principalmente com o sujeito que está nos anos 

iniciais. É ainda mais importante e necessário esse trabalho educacional com o 

ritmo, juntamente com o movimento corporal, com crianças do ensino infantil, 

pois lá que a criança vai receber primeiros estímulos, que fazem toda a diferença 

no desenvolvimento futuro daquele ser humano. Com isso, esse processo já não 

terá a mesma efetividade na adolescência ou na juventude. Mas ainda podemos 

colher alguns frutos com os universitários e até a terceira idade. 

Também deve-se dar a importância, que a criança possa fazer a 

descoberta do corpo, como se fosse uma espécie de laboratório dentro de si, 

tendo as possibilidades de movimento, desenvolvimento juntamente com o ritmo 

e outras qualidades físicas e expressivas. 

O que se faz interessante nesta proposta, é utilizar a riqueza que há 

no cancioneiro infantil, com as diferentes canções existentes, cada uma com as 

suas peculiaridades e suas variações de elementos rítmicos-musicais que devem 

ser explorados da melhor forma possível pela criança, aproveitando a 

familiarização que a mesma tem com essas canções.  
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Quando oferecemos um ambiente de vários sons, até mesmo a 

música para criança em diferentes situações, fazemos com que a criança, 

intuitivamente, inicie seu processo de musicalização, escutando diferentes sons 

de objetos, brinquedos do ambiente e do próprio corpo, tendo observações, 

reações e descobertas. Fazendo com que o gesto e o movimento corporal 

fiquem conectados à música, como uma espécie de movimento vibratório, tendo 

a capacidade de traduzir os diferentes sons e sequências rítmicas que percebe 

através do movimento proposital. 

Isso se torna uma forma de jogo bastante rica para o desenvolvimento 

da criança, por meio da brincadeira, seja de exploração como “brincar” 

explorando as sonoridades, onde possa experimentar as possibilidades da sua 

voz, do canto, primeiramente tentando imitar o que ouve, o aluno começa a 

entrar no processo de assimilação e, com isso, começa a dar significado, 

agrupando e entendendo o que ele ouve. Uma identidade à música começa a ser 

desenvolvida pelo aluno através desse contato. Isso pode proporcionar uma 

experiência de suma importância no decorrer da vida dessa criança. 

Deste modo, o aspecto da imaginação e criação da criança começa a 

ser aflorado, ou seja, a sua musicalidade estimulando o desenvolvimento da 

sensibilidade, criatividade e senso rítmico, que do prazer de ouvir a música, 

desenvolve a imaginação e novas formas de organização das experiências. 

Nisso, a criança constrói determinados saberes que serão essenciais para o 

resto da vida. 

Há certa exigência motora para a criança desenvolver a sua precisão 

nos elementos rítmicos e sonoros da música, então o processo precisa e deve 

ser trabalhado de forma progressiva, por isso, primeiramente a criança deve 

conhecer o seu corpo, para que possa desenvolver o domínio do mesmo, com 

precisão, para demandas e estímulos diversos e mais variáveis. Inicialmente, 

deve ser sistematizado com pouca variação, sendo mais simples, sempre tendo 

em vista o respeito às particularidades da criança, dando a importância ao seu 

ritmo orgânico natural, dentro das suas potencialidades e limites. 

Nesse caso, a criança tem seu próprio tempo, para reagir aos 

estímulos, isso deve ser levando em conta sempre, cada um tem a sua 

individualidade, tendo características próprias. As formas de movimento da 
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criança, os seus gestos, devem ser controlados, cadenciados ao seu devido 

tempo e espaço sem perder a harmonia existente entre os dois, sem perder a 

naturalidade. 

Através disso, a música tem poder de despertar diversas sensações, 

reações e emoções as pessoas que escutam, o mais interessante é que pelo 

fato de as pessoas serem diferentes umas das outras, cada uma tem a sua 

individualidade, umas vão sentir sensações diferentes das outras e cada uma 

terá um sentimento único sobre aquela determinada música escutada. 

Outros aspectos que pode também interferir, é forma de como a 

música é executada e da quantidade e qualidade dos instrumentos que são 

utilizados, tudo isso faz a diferença no processo, por isso, desperta o artista que 

há dentro de cada pessoa com potencialidades fantásticas, que, sem esse 

processo de aprendizagem presente na vida da criança, esse fenômeno não irá 

se despertar sozinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

FORMAS DE TRABALHO COM AS MÚSICAS INFANTIS 

 

O cancioneiro infantil constitui-se de um vasto repertório musical. 

Diversas músicas com melodias, ritmos, harmonias e letras diferentes. Cada 

uma com suas peculiaridades onde se pode criar diferentes formas de trabalho 

com a Plástica Animada, vão depender do perfil do professor, da sua 

criatividade, das identidades dos alunos, bem como as suas potencialidades de 

imaginação, de criação, da sua relação com o jogo e também suas limitações. 

O mais interessante é que as músicas infantis sempre são muito bem 

aceitas pelas crianças seja em qualquer lugar, e toda criança tem a vontade de 

brincar com essas canções de forma mais natural possível. 

Assim, escolhi e transcrevi 5 músicas do cancioneiro infantil para esta 

proposta: Ciranda cirandinha, Debulha esse Amendoim, Mineirinha, Pezinho e 

Sambalelê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Observação: Tive o acesso à essas músicas através do professor Walter Luiz da Silva (docente 

do Departamento de Educação Física/UFVJM), diamantinense, foi professor durante muito tempo 

da educação básica na cidade, e muito conhecedor das tradições da mesma. Sendo assim, fui 

consultá-lo para adquirir informações sobre as músicas infantis regionais, e com isso, ele me 

mostrou um livrinho de capa verde, muito antigo, que o mantém muito bem guardado, acredito 

que poucos tiveram acesso. Nele continha músicas tradicionais do cancioneiro infantil, sendo-as 

muito presentes na cultura popular regional. Em anexo, há um CD com a gravação das músicas 

infantis selecionadas. Interpretadas pelo professor Walter Luiz da Silva e Hozanan Santos Leal.  
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Desenvolvimento: Inicialmente, as crianças ficarão espalhadas por todo o 

espaço (pode ser um salão ou um pátio, que não tenha nenhuma interferência 

sonora no local). Elas terão que aproveitar cada espaço existente caminhando 

de acordo com o compasso da música, o professor poderá ajudar na percepção 

do compasso, colocando mais ênfase no apoio e impulso, com o auxílio do 

instrumento musical (também muito válido um instrumento de percussão). Assim 

pode-se se fazer inúmeras variações, por exemplo, em uma pausa as crianças 

param e batem palmas, ou pode terminar fazendo um gesto proposital com o 

corpo, usando a espontaneidade. 

 

Depois, para cada nota e sequência melódica, fazer com que expressem cada 
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elemento musical que estão ouvindo, através demovimentos corporais, gestos 

de forma intuitiva, podem bater os pés, girar, movimentos com os braços, uma 

imitação de gestos que eles já conhecem, para que eles possam sentir 

primeiramente a música, com o professor sempre orientando para uma precisão 

cada vez maior. Em seguida, colocar um movimento para cada variação das 

notas da melodia, onde ao cantar eles possam ouvir e fazer os movimentos. 

 

Exemplo: 

- “Ciranda, cirandinha” 

(Inclina o corpo para frente com os braços no alto) 

- “vamos todos cirandar” 

(Flexão de quadril para baixo com os braços moles balanceando) 

- “vamos dar a meia volta” 

(Agachar e dar um giro) 

- “volta e meia vamos dar” 

(Dar dois passos para trás e bater palmas uma vez) 

 

Na segunda parte poderá fazer os mesmos movimentos já que a melodia é a 

mesma, pois o objetivo é os alunos corresponderem os gestos de acordo com a 

sequência melódica e rítmica, não pela letra da música. O professor poderá usar 

sua criatividade para utilizar inúmeras variações possíveis, primeiro ele deve 

demonstrar e fazer junto com os alunos e depois irá cantar ou fazer a melodia 

no instrumento, os alunos terão que fazer os movimentos a partir daquilo que 

eles escutarão. 
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Desenvolvimento: As crianças de mãos dadas, vão se deslocando de forma 

natural num sentido, de forma ritmada com o compasso da música. Assim que 

há uma mudança na sequência rítmica ou fazendo um intervalo, os alunos 

mudam de direção. O professor cantando e fazendo o compasso com a palma 

das mãos, em cada variação da música, ele poderá bater palmas com uma 
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sequência rítmica diferente e os alunos corresponderão com uma 

movimentação diferente em cada uma delas. 

 

Pode-se fazer variações, onde os alunos podem fazer cada um individualmente, 

ou dividindo em pequenos grupos, sendo que cada grupo poderá criar as suas 

movimentações, sempre na presença da orientação do professor.  

 

Depois, os alunos serão divididos em pequenos grupos, onde cada grupo 

formará uma fila, como se fosse uma cobra, e cada sequência melódica a cobra 

se movimentará de um jeito diferente, cabe bastante variações de acordo com 

as intensidades e a altura das notas da melodia, onde poderá ocorrer vários 

tipos de movimentações como: deslocar em ziguezague, girar, sincronizar 

movimentos com os braços, movimentos no plano alto e baixo, principalmente 

para eles terem o contato com o solo, membros da fila trocam de lugar, o 

primeiro vai para o final, o do meio vai para frente e assim por diante. 
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Desenvolvimento: Os alunos serão divididos em duplas, e um membro da 

dupla ficará de frente para o seu companheiro. De acordo com o ritmo da 

música feito pelo professor com um instrumento de percussão, um membro do 

grupo será escolhido para fazer gestos expressivos espontâneos com o corpo, e 

o outro membro o imitará, como uma espécie de “siga o mestre”, tentando ser o 

mais preciso possível com a sequência rítmica e melódica, lógico, os alunos 

terão o auxílio do professor para isso. 

 

Exemplo: 

- “Ai mineirinha, mineirinha meu amor! ” 

(Bate as mãos sobre as pernas duas vezes, bate palmas duas vezes e levante 
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os braços para cima) 

- “Ai mineirinha, mineirinha meu amor! ” 

(O companheiro de dupla repete) 

- “ Na roda dos seus cabelos corre água e nasce flor” 

(Ande para frente e para trás, fazendo uma forma de ziguezague com os braços 

e agache fazendo um gesto de cavar com um braço de forma suave) 

 

Na segunda parte da música, a sequência rítmica e melódica é a mesma mas 

pode ter variações dos gestos. Também pode ser feito em trios como uma 

escadinha, onde o primeiro faz e o outros repetem, sempre mudando o mestre, 

para todos terem a mesma experiência. 
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Desenvolvimento: Inicialmente os alunos ficarão se deslocando pelo espaço, 

caminhando naturalmente, ouvindo e sentindo o ritmo, a pulsação da música, 

um processo de internalização do ouvido ritmo-musical, de forma fluente com 

todo o corpo.  

Em seguida, cada sequência de intensidades e alturas das notas da 

melodia, terá um gesto corporal correspondente, estes gestos serão passados 

pelos professores ou podem ser criados no momento da aula com os alunos.  

 

Exemplo: 

- “Ai bota aqui, ai bota aqui o seu pezinho” 

(Dois passos lentos suaves, passa uma mão nos pés e depois sobe) 

- “o seu pezinho bem juntinho com o meu” 

(Passa as mãos nos pés, saltitando para trás e põe as duas mãos ao peito) 
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Depois dos alunos terem a experiência dos movimentos, somente o professor 

irá fazer os movimentos, e os alunos cantam de acordo com os movimentos que 

o professor estiver fazendo. É uma forma de solfejo com o corpo, sendo usado 

como uma figura rítmica-musical. 
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Desenvolvimento: As crianças ficam espalhadas em todo o espaço. Será 

proposto um trabalho rítmico, em que cada aluno irá bater os pés no chão e no 

final bate palma com as mãos uma vez, de acordo com o ritmo da música. O 

professor pode propor variações nos ritmos a ser seguido com os pés e as 

mãos, vai depender do progresso que a criança tem no processo de 

conscientização rítmica. Pode dar o destaque nas maiores intensidades da 

música, onde poderá também fazer gestos com maior energia nas notas mais 

altas. 

 

Exemplo: 

- “Sambalelê está doente” 

(Saltitando com os pés e no final levanta os braços e bate palma) 

- “está com a cabeça quebrada” 

(Saltitando com os pés e no final bate as mãos nas coxas) 

 

Em seguida, pode fazer o mesmo trabalho que foi apresentado na música 

anterior, onde os alunos depois de internalizarem as figuras rítmicas e 
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melódicas da música, o professor irá fazer os movimentos, e os alunos cantem 

de acordo os seus movimentos apresentados. Funciona como uma espécie de 

jogo de solfejo, que vai auxiliar na compreensão de cada elemento musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino da Rítmica na educação física brasileira ainda é pouco 

difundido, principalmente nas escolas do ensino regular. Este trabalho vem 

contribuir para possibilitar o aumento do ensino desse conteúdo nas escolas de 

educação infantil. Reforçando um processo de ensino-aprendizagem mais 

ampliado, para uma formação mais totalizada do sujeito.  

De fato, a educação física, com o trabalho do corpo no processo de 

sensibilização musical e rítmica, se faz uma grande área contribuinte no dever  

de educar e formar a criança que se encontra no espaço escolar. Pois, este 

trabalho com a música e o movimento não é algo novo, sempre fez parte dessa 

área, começando por Dalcroze até chegar nos dias de hoje. Evidentemente é um 

campo que ainda está aberto a novos estudos, pois há uma carência de 

pesquisas e trabalhos para o surgimento de novas possibilidades no contexto 

educacional.  

A grande dúvida que ainda se tem, é se realmente a sensibilização 

musical como o “ouvido interno” poderá chegar à todos, porque a proposta do 

método Dalcroze é justamente para que isso possa ser ensinado. E de fato, para 

Dalcroze isso era possível, mas, acredito que ainda necessitamos de mais 

estudos dentro desse assunto para que possamos chegar  a essa conclusão.  

Desta forma, a proposta desenvolvida se faz contribuinte, como uma 

forma de resgate do trabalho das cancões infantis, fazendo com que esse 

conteúdo cultural permaneça vivo nas futuras gerações, além de possibilitar 

recursos fantásticos para o ensino rítmico-musical das crianças, que é um 

aprendizado fundamental para o desenvolvimento das mesmas, possibilitando o 

sujeito com uma formação mais completa.      
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