
ENSINO DE DANÇA E MUSICALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS
Palavras-chave: Dança. Crianças. Musicalização. Área: Artes

Autoras:
Isadora Alonso Faustino (Bolsista PIBIC/CNPQ-IA/ Unicamp)

Profa. Dra. Maria Claudia Alves Guimarães (Orientadora IA/Unicamp)
Introdução

Esta pesquisa tem como foco o ensino de dança e musicalização para crianças de 8 a 10 anos
de idade. Este trabalho busca o aprofundamento do uso da música nas aulas de dança, partindo do
pressuposto que, embora dança e música sempre estiveram relacionadas, atualmente, dentro de aulas
de dança a musicalização nem sempre é bem trabalhada, a ponto de restringir o trabalho musical às
contagens, que muitas vezes não são explicadas, durante os exercícios. Sendo assim, a proposta deste
estudo foi realizar uma pesquisa comparativa entre aulas normais de dança e aulas com ênfase na
musicalização, para verificar se a hipótese de que esse ensino conjunto entre dança e música poderia
gerar um ganho tanto no âmbito da aprendizagem motora, quanto no âmbito da musicalidade dos
alunos.

O trabalho de dança foi baseado nos conceitos básicos de movimento de Rudolf Von Laban1,
aplicados num contexto de dança-educação e dança criativa, e o trabalho de musicalização foi baseado
na rítmica de Jacques-Dalcroze2, uma metodologia de educação musical que, através da participação
corporal, desenvolve o ritmo musical.

Tanto a música quanto a dança estão presentes na história da humanidade desde seus
primórdios, e com isso, todos nós carregamos um conhecimento, mesmo que pouco explorado, a
respeito destas artes. Nesta pesquisa procurei aliar estes dois campos de conhecimento como forma de
aprimorar os estudos em dança de crianças, que por sua vez já possuem um impulso inato de se
expressarem e de se movimentarem.

O planejamento das aulas foi feito para um público-alvo de crianças entre 8 e 10 anos,
considerando a teoria de desenvolvimento elaborada por Jean Piaget (1896 - 1980), cientista
interessado no desenvolvimento das habilidades cognitivas usadas na ciência. De acordo com Piaget
existem estágios reconhecíveis no processo de desenvolvimento intelectual, cada um deles com
diferentes estruturas de conhecimento e maneiras diferentes de perceber e entender o mundo. O curso
foi proposto para ser aplicado em crianças na fase das operações concretas, uma vez que nesta fase as
crianças passam do pensamento egocêntrico para a estruturação da razão, sendo capazes de pensar
com lógica e resolver problemas usando a razão. Além disso, essa escolha etária também se deu em
virtude da necessidade que houvesse um entendimento rítmico, e da necessidade que os alunos
compreendessem a lógica métrica, que está implícita nesse trabalho musical e corporal.

Os alunos que participaram da pesquisa foram, em sua totalidade, estudantes do quinto ano.
Sendo assim, a faixa etária abarcada nesta pesquisa ficou entre 9 e 10 anos.

Para experimentar essa proposição com as aulas, foram aplicadas 12 aulas no período
extraclasse da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Francisco Silva, localizada na cidade
de Campinas-SP.

Outro aspecto fundamental que esteve presente na minha pesquisa durante o período de
elaboração do planejamento das aulas foi entender os outros tipos de desenvolvimentos que também
viriam a ser trabalhados nessa aula, uma vez que a dança é uma arte muito complexa que vai muito
além dos movimentos corporais e abrange todas as faculdades, tanto cognitivas, como físicas e
afetivas. Sendo assim, além de compreender o desenvolvimento cognitivo, embasado por Jean Piaget,

2 Émile Jacques-Dalcroze (Viena, 6 de julho de 1865 - Genebra, 1 de julho de 1950) foi o criador de um sistema
de ensino de música baseado no movimento corporal expressivo, que se tornou mundialmente difundido a partir
da década de 1930.

1 Rudolf Laban (Bratislava, 15 de dezembro de 1879 - Weybridge, 1 de julho de 1958) foi um dançarino,
coreógrafo, teatrólogo, musicólogo, intérprete e é considerado o maior teórico da dança do século XX, por ter
elaborado uma extensa teoria sobre a sistematização da linguagem do movimento.



autores como Richard A. Schmidt, Theresa Purcell Cone, Stephen L. Cone e Isabel Marques foram
fundamentais para que eu pudesse compreender outros tipos de desenvolvimento que também são
trabalhados com a dança.
Metodologia

● Bases do trabalho realizado em dança
Para o trabalho de dança, foi levado em consideração, principalmente, a teoria de movimento

de Rudolf von Laban. Ele elaborou uma teoria extensa sobre a sistematização da linguagem do
movimento, que proporciona parâmetros valiosos para a análise dos elementos de movimentos e suas
combinações.

A Coreologia é uma das fundamentações de sua teoria do movimento. Pode-se dividi-la
através de duas categorias que devem ser estudadas de forma integrada: a Eucinética (qualidades
expressivas do movimento) e a Corêutica (harmonia espacial: estudo e organização dos movimentos).

Conforme Rengel (2014, p. 73): “Eucinética é o estudo dos aspectos qualitativos do
movimento. É o estudo do ritmo e dinâmicas do movimento. É o estudo das qualidades expressivas do
movimento”. Laban buscava investigar as ações corporais humanas em suas mais variadas
configurações e, com isso, elaborou quatro fatores para se pensar esses movimentos: o espaço, o
tempo, o peso e a fluência. Apesar de serem quatro aspectos diferentes, eles não existem
isoladamente, uma vez que não é possível existir um movimento que utilize apenas um desses fatores.

No estudo da Corêutica, foi feita a organização espacial dos movimentos, ou seja, uma
harmonização dos movimentos corporais no espaço. Laban fez uma distinção entre o espaço geral e o
espaço pessoal, e a partir dessas distinções espaciais, estudou formas que representam as diferentes
possibilidades de movimento do ser humano no espaço. SCIALOM (2017) cita que, segundo os
termos do próprio Laban (1966, p. VIII), Corêutica é “o estudo prático das várias formas de (um ou
mais) movimento harmonizado”.

Os estudos de Laban sobre a análise do movimento proporcionam diversas maneiras de se
explorar ao máximo as possibilidades de movimentação, além de parâmetros para a execução de
aspectos qualitativos do movimento. Por essa razão, optei por trabalhar a consciência corporal das
crianças e desenvolver a lateralidade, assim como os níveis espaciais e o deslocamento pelo espaço a
partir da figura do octaedro e do hexaedro (cubo) propostas por Laban, de forma a facilitar o
entendimento dos alunos sobre esses conceitos, e também, propus exercícios criativos para instigar a
improvisação na dança.

Além disso, também trabalhei com alguns elementos de movimento (como por exemplo, o
estado de prontidão para o movimento, observação do corpo em movimento e autonomia do aluno
para a criação) a partir de outras técnicas, como, por exemplo, a técnica Klauss Vianna, de acordo
com a visão de Miller3 (2010). É importante frisar que esses instrumentos foram trabalhados de modo
a frisar a espontaneidade de movimento dos alunos. Nessas aulas, os alunos trabalharam com a dança
como uma possibilidade criativa e puderam se expressar livremente respondendo espontaneamente à
música.

● Bases do trabalho realizado em música
Para a aplicação desse projeto, o trabalho de percepção musical foi baseado na metodologia

de Jacques-Dalcroze, denominada como Eurritmia. Para ele, o estudo da música é o conhecimento de
si próprio. A rítmica de Dalcroze é uma educação múltipla, aberta a todas as experiências que se
inclina ao desenvolvimento da psicomotricidade e da criatividade.

Seu método tem como temas de estudo a música e todos seus elementos, as matérias básicas
de método de Dalcroze são a rítmica, o solfejo e a improvisação. Para ele, ao trabalhar essas três
áreas, o aluno ganha percepção auditiva, sensibilidade nervosa, sentido rítmico e faculdade de
exteriorizar as sensações emotivas, uma vez que desenvolve e aperfeiçoa o sistema nervoso e o
aparelho muscular de tal maneira que se possa criar uma “mentalidade rítmica”, graças à colaboração
íntima do corpo e do espírito, sob a influência constante da música. Para Dalcroze, a consciência do
ritmo se forma através de experiências reiteradas do movimento do corpo inteiro. Através desse

3 Jussara Miller desenvolveu seu trabalho a partir da Técnica Klauss Vianna (TKV). Klauss Vianna (Belo
Horizonte, 1928-São Paulo, 1992) foi um bailarino e coreógrafo brasileiro. A TKV de dança e educação
somática enfoca o estudo do movimento a partir da escuta do corpo, dos direcionamentos ósseos e dos vetores
de força que potencializam o fluxo do movimento pelo espaço.



aprendizado, os alunos de dança tiveram uma aprendizagem rítmica bem fortalecida, que foi benéfica
para eles, visto que o ritmo é um elemento importante na dança:

A exploração rítmica mediante vivências motoras, seja na infância ou na fase
adulta, fomenta relações neurofuncionais e promove a sensibilidade equalizada e
necessária para a aprendizagem técnica da dança. (PINTO; LIMA, 2019, p.2)

O ritmo no movimento está caracterizado pela alternância da tensão e do
relaxamento, pela ação e contra ação, resultando na sua continuidade e fluência. A
arte do movimento e principalmente a dança dependem do princípio uniforme da
unidade rítmica, fazendo com que os movimentos corporais sejam alternados de
acordo com a modificação da pauta rítmica que se utilize. (VARGAS, 2007, p.67)

Diante disso, a motivação na escolha da metodologia de Dalcroze se deu pelo fato dele ter
direcionado seu método de educação musical na exploração das vivências corporais em busca do
desempenho sensório-motor e consequente projeção técnica e emocional. Ademais, este método
permite adquirir o senso musical no meio do ritmo corporal, o que vai muito de encontro com o que
VARGAS (2007) fala sobre o aprendizado da dança em conjuntura com ritmo e a música.

Além desta pesquisa ter se baseado nos estudos de Dalcroze, ela também contou com a
co-orientação do musicista Divanir Gattamorta, que possui anos de experiência tocando em aulas de
dança. A visão que ele me trouxe para este projeto parte de sua vivência trabalhando música com
dança, desde produção de trilhas sonoras, tocando músicas ao vivo em aulas de dança, até ministrando
cursos de rítmica para bailarinos.
Desenvolvimento e resultados

Inicialmente, tivemos 24 alunos matriculados, mas desses, apenas metade permaneceu no
curso até a fase de conclusão desta pesquisa. 5 alunos saíram porque os pais não podiam mais
buscá-los no horário da aula e os outros 7 saíram por vontade própria. Portanto, apenas estão sendo
considerados para análise os dados obtidos através dos 12 alunos que participaram das aulas do início
ao fim. Foram 8 meninas e 4 meninos, tendo as turmas sido divididas da seguinte forma: 2 meninos e
2 meninas, na turma de dança; e 2 meninos e 6 meninas na turma de dança com ênfase na
musicalização.

Um critério importante de ser levantado para essa comparação foi que nas duas turmas a
maioria dos alunos tiveram uma assiduidade e disponibilidade muito boa. Em muitas escolas de dança
é comum as crianças estudarem dança por se sentirem obrigadas pelos pais, mas neste caso, todas as
crianças participantes, fizeram as aulas por vontade própria.

As aulas ocorreram da seguinte forma: a primeira turma tinha uma aula de dança voltada
principalmente ao aprendizado de diferentes formas de se trabalhar o movimento criativamente, as
aulas incluíam alongamentos, explicações sobre fatores de movimento de Laban, atividades lúdicas e
espaços para investigação corporal e criação em dança. Eram utilizadas músicas, que apenas
acompanhavam os exercícios como um fundo. Não havia nenhuma conversa a respeito das escolhas
musicais, muito menos explicações sobre as contagens que eram usadas para guiar o andamento da
proposta corporal. A segunda turma trabalhava com as mesmas propostas corporais que a primeira,
mas estas não tinham um tempo tão prolongado, uma vez que uma parte do tempo de aula era
destinado à musicalização. As crianças aprendiam elementos musicais como ritmo, andamento,
intensidade e melodia, de uma maneira que esses estudos dialogassem com o tópico corporal
aprendido no dia. As músicas eram as mesmas que as utilizadas na primeira turma, com a diferença
que havia uma explicação sobre como aquela música se relacionava com a proposta e como os alunos
poderiam usufruir da música para guiar as criações em dança.

No primeiro mês de aulas o trabalho foi feito de modo introdutório e progressivo, uma vez
que nenhuma das crianças tinha um conhecimento prévio em dança, contando sempre com um
aquecimento corporal, seguido do ensino do tópico corporal escolhido para cada dia.

Após esse período, as aulas seguintes procuraram sempre resgatar o conteúdo anterior, para
depois abarcar novos tópicos, complexificando as movimentações. O mesmo foi feito com a turma
com ênfase na musicalização, que além do conteúdo específico de dança, também eram
acompanhados de alguma proposta rítmica.

Embora o ritmo esteja presente nos movimentos corporais da dança, de modo que cada pessoa
tende a manifestá-lo de maneira diferente na forma como realiza os movimentos, nas aulas procurei



entender a individualidade de cada um e me aprofundar nos conceitos rítmicos a fim de facilitar o
aprendizado em dança. O método do músico Jacques-Dalcroze utiliza exercícios rítmicos, que são
empregados em dinâmicas que relacionam movimentos corporais e som.

O trabalho de dança aliado à musicalização gerou frutos que foram colhidos nos momentos de
improvisos, uma vez que, a música acabava se tornando uma força motriz. Os alunos usavam aspectos
que foram estudados da música para inspirarem seus movimentos e mesmo quando não sabiam o que
fazer, mantinham a caminhada junto com o pulso da música até que surgisse outra ideia de
movimentação para investigar.

O uso de música como força movedora, ou aspecto motivador do movimento,
obviamente coloca uma exigência na qualidade da escolha musical. A variedade
mencionada anteriormente sugere ou permite uma ampla variedade de estímulos
conscientes e inconscientes. (PEREIRA, 2010, p.31)

Nas aulas de dança, os improvisos, quando acompanhados de direcionamentos mais lúdicos
aconteceram de maneira mais natural do que quando o objetivo era apenas explorar o tópico corporal
trabalhado sem nenhuma outra forma de condução.

A partir dessas diferentes vivências de movimentação, os alunos ganharam mais confiança
com a base de movimentos que tinham adquirido e, assim, tiveram mais autonomia nas suas criações,
podendo imprimir e reconhecer a sua própria linguagem de movimento. A rítmica também pretendeu
favorecer e reforçar a autonomia, permitindo ao indivíduo estabelecer laços conscientes entre as suas
próprias sensações, movimentos e sentimentos. Felizmente, aos poucos pude perceber como cada
criança tinha sua maneira pessoal de se expressar através da dança, proporcionado menos momentos
de timidez e mais momentos de exploração espontânea de movimentos.

Falar de dança também é falar de autoconhecimento corporal, e com a experiência que tive ao
dar aulas para essas crianças posso dizer que esse aspecto do aprendizado foi o que mais evoluiu ao
longo das aulas. Em ambas as turmas notei que as crianças não tinham um bom trabalho postural, e
era notável o quanto as suas musculaturas estavam enfraquecidas, que podiam ser notadas pelo fato de
não conseguirem sentar com as duas pernas esticadas sem sentir algum tipo de incômodo, ou sem
conseguirem mantê-las esticadas.

Ao término das aulas, fiz uma roda de conversa para que as crianças comentassem a respeito
das aulas. Perguntei aos alunos de ambas as turmas quais diferenças que notaram em seus corpos,
obtendo as seguintes respostas: “meu corpo está mais solto”, “meu corpo está mais leve”, “estou com
menos dores” e “minha postura está melhor”. Para a turma de musicalização também perguntei a
respeito da relação deles com a música e alguns alunos disseram que têm escutado mais atentamente
as músicas, ouvindo os instrumentos utilizados e buscando não só acompanhar o ritmo da música com
o corpo, mas também perceber a emoção que a música os remetem.
Considerações finais

Nesta pesquisa minha proposição não foi separar as duas artes, mas sim trabalhar com aulas
de dança que também desenvolvessem o senso rítmico, tão fundamental para a dança, uma vez que a
linguagem da dança lida com a relação entre corpo, espaço e tempo. Na dança o corpo é o
instrumento. Tudo acontece dentro dele e através dele. Ele expressa o que foi experimentado; ele o
forma. (PEREIRA, 2010, p.11). Portanto, o corpo expressa também o senso musical internalizado,
evidenciando uma temporalidade mais enriquecida. As aulas com musicalização oferecem novas
possibilidades de explorar o ritmo, como, por exemplo, utilizando contratempos, mudanças no
andamento, pausas etc. Ao utilizar a metodologia de Dalcroze nas aulas, o desenvolvimento rítmico
também evoluiu junto com o desenvolvimento da dança, uma vez que neste método o ensino da
música se faz por meio do corpo.

Um dos objetivos dessa pesquisa foi utilizar aulas de dança como uma oportunidade para
ampliar a musicalidade das crianças e mostrar que esse estudo da música gera uma maior facilidade de
aprendizagem motora. Contudo, foi observado que a turma com ênfase em musicalização trabalhou
aspectos do movimento que a turma de dança não experienciou. Diante disso, não foi possível
comprovar que as turmas de dança com ênfase na musicalização tiveram um maior desenvolvimento
motor. Talvez para isso, fosse necessário um tempo maior de aplicação da pesquisa.

Durante as propostas corporais criativas, os alunos desta turma apresentaram uma relação
temporal diferenciada e foram capazes de utilizar diferentes aspectos das músicas como forças
motrizes. No entanto, para essa comparação ter sido feita em condições ideais, a quantidade de alunos



nas duas turmas deveria ter sido mais proporcional. A turma de dança teve a metade da quantidade de
alunos que a turma com ênfase na musicalização teve. Isso acabou diferenciando o rendimento dos
trabalhos, dando maiores condições para um aprofundamento das atividades de movimento para a
primeira em relação à segunda turma.

Consequentemente, um resultado observado foi que a turma de dança apresentou uma
movimentação mais cuidadosa e consciente do que a outra turma, que teve menos tempo para
trabalhar exclusivamente com a dança, mas que por outro lado apresentou escolhas de movimentação
mais diversificadas, como resultado de um trabalho rítmico e de musicalidade mais atento. Contudo,
essas foram as condições de trabalho que foram possíveis obter, em um momento de retorno às aulas
presenciais, após dois anos de pandemia, e com diversos problemas a serem sanados por essa escola.

Não se pode falar em dança sem pensar na relação espaço e tempo, que são elementos
inerentes a esta linguagem. Neste sentido, percebemos que o trabalho musical nas aulas de dança
possibilita que o aluno se desenvolva mais temporalmente, adquirindo ganhos em relação ao senso
rítmico. Atualmente esse é um aspecto que vem se perdendo na dança, por conta das propostas
estéticas contemporâneas que justapõem a música à dança, a fim de evitar uma subordinação de uma
linguagem a outra. Ademais há a questão do custo, uma vez que cada vez mais se trabalha menos com
música ao vivo nas aulas de dança.

As dinâmicas criativas e investigativas, baseadas no estudo de movimento de Laban,
acompanhadas do trabalho musical, baseadas na metodologia de Dalcroze, trabalham com a
articulação entre os elementos corporais e rítmicos de modo que cada criança teve a oportunidade de
produzir conhecimento em dança e trabalhar com o autoconhecimento conforme descobriram formas
de se expressar.
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