
MUSICALIZAÇÃO DO CORPO: UMA PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DA RÍTMICA 

DE DALCROZE AO CENÁRIO EDUCATIVO NACIONAL 

CONCLUSÃO 

  

 Constatamos que ativar musicalmente o corpo foi algo complexo para as crianças, e que o ensinamento 

musical que passa pela experiência vivida no corpo tem o potencial de ser muito significante. Ressaltamos o 

quanto a Rítmica de Dalcroze é até hoje revolucionária e necessária para o cenário da musicalização e da 

educação do corpo.  

 Trabalhos como este, que integram o ensino da Música e da Educação Física, proporcionam ganhos 

inestimáveis aos alunos, como também facilitam e dinamizam a assimilação de cada disciplina. 
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INTRODUÇÃO        
  

 O presente projeto investigou e propôs uma adaptação de jogos rítmicos baseados na pedagogia 

do educador musical  Émile Jaques-Dalcroze para facilitar sua utilização na realidade escolar brasileira.  

 

  

OBJETIVOS 

 
 O objetivo dessa pesquisa foi fazer uma releitura de tais jogos em dois aspectos: 1) Utilizando 

apenas instrumentos de percussão, em vista de sua maior acessibilidade e 2) Trabalhar os jogos com 

ritmos nacionais: assim supomos que o contato com a própria cultura facilitaria a absorção e o 

envolvimento com a Rítmica. 

 

 

METODOLOGIA 

 
 No intuito de testar a pesquisa, verificamos a receptividade às propostas desenvolvidas em  uma 

turma do Ensino Fundamental I, à qual foram ministradas as atividades de musicalização corporal, 

promovendo a experiência entre música e gesto. 

  A análise dos resultados obtidos ocorreu via preenchimento de planilhas avaliativas - realizada 

por meio estatístico simples – e também por um breve  questionário em linguagem de imagens múltipla-

escolha para as crianças responderem acerca de cada atividade. 

 O preenchimento da planilha ocorreu a partir da seguinte escala: 

  Positivo: +                               Neutro: o                             Negativo: - 

 

 

 

 

 

Questionário para as crianças: 

 

                            

 

Gostei Muito             Gostei               Gostei mais ou menos        Não gostei        

 

 

 

Bastante Atento          Atento               Às vezes atento,               Disperso 

                                                            às vezes disperso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo de Tempo  nº 6: Quicar e pegar a bola 

Objetivos: Desenvolver o uso individual do tempo, espaço e energia para conhecimento e realização do andamento. 

Material: Uma bola de tênis para cada aluno. 

Ritmo: Maracatu de baque virado – linha do agogô. 

Instrumento sugerido: Agogô. 

 

  

  

Instruções: O professor mostra como jogar a bola no primeiro tempo do andamento e pegá-la exatamente no 

segundo tempo. O professor estabelece e mantém um andamento moderado. Ao comando verbal “JÁ”, os alunos 

começam a jogar e pegar a bola. Quando o professor para de tocar, os alunos devem parar toda atividade e 

“congelar” em suas posições. 

 

Análise dos dados das planilhas e dos questionários  

 Conforme demonstrado nos quatro gráficos seguintes, a pesquisadora observou que nos itens envolvimento, 

concentração, fluidez e alegria, os índices positivos foram sempre superiores a 75 %. 

 

 

 

 

 

  

  

Os gráficos abaixo representam a consideração das crianças referente ao modo como sentiram as atividades. Os 

índices de maior apreciação e atenção foram superiores a 75%.  

 

 

 

 

 

  

 Nos dois grupos de gráficos, pode-se observar que os resultados foram coerentes, sendo que ambos 

apresentaram níveis equivalentes. 

 Portanto, os gráficos  confirmam a hipótese de que os jogos são interessantes para a música e o corpo. 

 

 

 
 Primeiramente, como amostra do resultado da releitura, temos dois exemplos de jogos 

propostos por Dalcroze (organizados por ABRAMSON, 1997), em forma de planos de aulas, com a 

nossa adaptação para ritmos brasileiros e percussão, incluindo as partituras das linhas rítmicas. 

 

Jogo  de Acentuação nº3 – Mudando de Direção 

Objetivos: Ouvir, sentir e responder às sensações provocadas por acentos irregularmente espaçados. 

Ritmo: Samba. 

Instrumento sugerido: Pandeiro. 

 

 

Instruções: O professor demonstra marcha no tempo em determinada direção. Ao comando verbal 

“Acento” ele demonstra uma precisa e repentina mudança de direção para a direita, esquerda ou para 

trás. Ao comando verbal “Já” os alunos começam a marchar para frente, dando um passo para cada 

tempo. Quando o professor fala ou toca um acento, as crianças rapidamente mudam de direção como 

demonstrado pelo professor. 

 

Aluno 

 A  B  C  D E  F (...) 

Envolvimento 
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