
MONTENEGRO 

2019 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA EM MONTENEGRO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MÚSICA: LICENCIATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 

KAMILA NUNES BEMVEGNU 

 
 
 
 
 
 

O CORPO COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DA MÚSICA: 

Uma proposição teórico-prático para ensino da música. 



MONTENEGRO 

2019 

 

KAMILA NUNES BEMVEGNU 

 
 
 
 
 
 

 
O CORPO COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DA MÚSICA: 

Uma proposição teórico-prático para ensino da música. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial 
para a conclusão do Curso de 
Graduação em Música: Licenciatura 
da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. 

 
Orientador: Prof. Dr. Eduardo 
Guedes Pacheco. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação de publicação na fonte (CIP) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação elaborada pelo Bibliotecário Uergs - Marcelo Bresolin CRB10/2136  

 

 
 
 
 
 
 

  

B455c        Bemvegnu, Kamila Nunes 

 

Corpo como recurso didático no ensino da música: uma 

proposição teórico-prático para ensino da música, O/ Kamila Nunes 

Bemvegnu. – Montenegro, 2019. 

 

60 f. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul, Curso de Licenciatura em Música, 

Unidade em Montenegro, 2019. 

 

Orientador: Prof.  Dr. Eduardo Guedes Pacheco 

 

1. Educação Musical. 2. Metodologia Ativa. 3. Proposição 

Teórico-prático. 4. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). I. 

Pacheco, Eduardo Guedes. II. Curso de Licenciatura em Música, 

Unidade em Montenegro, 2019. III. Título. 



 

 

KAMILA NUNES BEMVEGNU 

 
 
 
 
 
 

O CORPO COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DA MÚSICA: 

Uma proposição teórico-prático para ensino da música. 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial 
para a conclusão do Curso de 
Graduação em Música: Licenciatura 
da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. 

 
Orientador: Prof. Dr. Eduardo 
Guedes Pacheco. 

 
Aprovada em: / / 

 
 
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Eduardo Guedes Pacheco 
 
 

 

Prof. Dr. Alysson Custódio do Amaral 
 
 

 

Prof. Me. Daltro Keenan Junior 
 
 

MONTENEGRO 

2019 

2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho á minha família, especialmente aos meus filhos Davi e 
Miguel Bemvegnu, meu marido Juliano Faleiro, minha mãe Claudia Nunes, 

meu pai Vanderlei Bemvegnu, e a todos aqueles que acreditam que a música 
pode transformar vidas. 



 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Antes de tudo e de todos, agradeço a Deus, pois sem Ele em minha vida 

eu não teria forças para chegar até aqui. 

 
Agradeço aos meus filhos Davi e Miguel Bemvegnu, que por muitas vezes 

tiveram que participar de minhas aulas e trabalhos, passando horas comigo na 

Uergs, ou sentindo a minha falta por não poder estar com eles em casa. Meus 

filhos, vocês são o meu maior tesouro, meus amores! 

 
Ao meu marido Juliano Faleiro Bemvegnu, que foi quem mais me apoiou 

durante a graduação, quem sempre falou que eu conseguiria, e que nunca 

deixou de ficar ao meu lado, entendendo também a minha ausência em muitos 

momentos. 

 
A minha família por ter me ensinado a ser uma mulher que não desiste de 

seus objetivos, e pelo apoio que recebi durante esta caminhada. Minha querida 

mãe Claudia Marisa Rodrigues Nunes, que sempre está ao meu lado, mulher 

guerreira e que tenho orgulho de chamar de mãe. Te amo mãe! 

 
Meu querido pai,Antônio Vanderlei Bemvegnu, que nos deixou 10 dias 

antes da minha colação de grau, o momento tão esperado por ele, que ele sentia 

orgulho em dizer que sua filha estava finalizando uma graduação. Infelizmente 

não pode estar comigo neste momento, fisicamente, mas sempre estará no meu 

coração. Exemplo de pai e de amigo, meu super herói. Te amo eternamente meu 

pai. 

 
Aos professores do curso de Música da Uergs, meus mestres, que durante 

estes quatro anos me transmitiram conhecimento, não somente sobre música, 

mas também sobre a vida, e sendo pra mim, exemplos de como é ser um 

professor de qualidade. Ao professor Carlos Mödinger do curso de Teatro da 

Uergs, obrigada por compartilhar comigo os teus conhecimentos, e obrigada por 

tua amizade, és um grande professor! 



 

Agradeço aos meus colegas, pela ajuda em atividades, em estudo e 

compreensão de conteúdo e os trabalhos em grupo, aos amigos que conquistei 

durante cada semestre, que quero levar por toda a vida. 

 
Ao meu orientador Prof° Dr° Eduardo Guedes Pacheco, e aos professores 

membros da banca avaliadora, Prof° Dr° Alysson Custódio do Amaral e Prof° 

Me° Daltro Keenan Junior, agradeço por terem abraçado comigo este trabalho, 

pelas orientações, pela paciência, e principalmente pela amizade e 

compreensão. 

 
Agradeço também aos professores da Fundação de Artes (Fundarte) de 

Montenegro, pois foi nesta instituição que tive a oportunidade de ter a iniciação 

no estudo da música, despertar o amor por esta arte e compreender que a 

música pode transformar vidas. 

 
Agradeço a equipe diretiva de 2015/2016 da E.M.E.F. Esperança, pois ali 

eu tive o primeiro contato como regente de sala de aula, e a primeira 

oportunidade de estar trabalhando a música na escola, agradeço pela 

oportunidade e pela confiança, que foi muito importante para minha decisão de 

ingressar neste curso. 

 
Também agradeço a toda equipe da Uergs e Fundarte, funcionários da 

recepção, secretaria, biblioteca, limpeza, direção, em fim, a todos aqueles que 

estão ali colaborando para que tudo esteja em harmonia. 

 
Por fim, gostaria de agradecer á todos aqueles que acreditam na 

música, nas artes, que acreditam na educação, e também em um futuro onde 
ambas possam ser mais valorizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ Se a música é o alimento do amor, não parem de tocar.” 
William Shakespeare 



 

 

RESUMO 

 
 

O presente trabalho apresenta uma proposição teórico-prático para o ensino da 
música, utilizando do corpo como ferramenta para o ensino. Apesar de servir  às 
diferentes áreas como um recurso de explanação ou exercício de conceitos, a 
música como Arte não era devidamente explorada. Foi a partir das propostas 
pedagógicas de Dalcroze, que influenciou outros educadores musicais, que o 
ensino musical tomou uma nova dimensão, sendo vista como algo natural ao ser 
humano e, por isso, passível de ser compreendida e experimentada - 
especialmente nos movimentos corporais. O corpo seria o ponto-chave na 
educação musical, pois através dele recebemos os estímulos musicais - escuta, 
exercitamos as teorias - pulso, medidas, tempo, e criamos - 
reprodução/improvisação; servindo não apenas como instrumento musical, mas 
também como elemento que nos leva a um melhor uso de instrumentos e 
ferramentas musicais – inclusive instrumentos feitos de materiais alternativos, 
pois tudo parte do movimento corporal. Assim, a partir de experiências já vividas 
no ensino da música, durante o estágio, onde foi constatada a falta de vivência 
dos alunos sobre a música, também a falta de estrutura e de instrumentos na 
rede pública de ensino, buscou-se compreender como o corpo e seus 
movimentos podem ser o recurso central no ensino musical; tudo isso em 
consonância com metodologias ativas já estudadas, como as de Dalcroze, 
Willems, Orff e Ciavatta. 

 
Palavras-chave: Educação Musical. Ensino da Música. Metodologia Ativa. 
Corpo. Proposição teórico-prático. 



 

ABSTRACT 
 

This paper presents a theoretical and practical proposition for the teaching of 
music, using the body as a teaching tool. Although serving different areas as a 
resource for explanation or exercise of concepts, music as an art was not properly 
explored. Starting with Dalcroze’s pedagogical proposals, which influenced other 
music educators, musical teaching took on a new dimension, being seen as 
something natural to humans and, therefore, able to be understood and 
experienced - especially in body movements. The body would be the key point in 
music education because through it we receive musical stimuli such as listening, 
pulse, measurements, tempo, and we create (reproduction/improvisation), and we 
also exercise our theoretical knowledge. In this way, serving not only as a musical 
instrument but also as an element that leads us to a better use of musical 
instruments and tools, including instruments made out of alternative materials, as 
everything starts with body movement. Thus, after three semesters of internship 
required by the university, where it was noticed a lack of familiarity from the 
students with music, and also a lack of infrastructure and instruments in the public 
school system, this research sought to understand how the body and its 
movements may be the key resource in music teaching; all in line with active 
methodologies already studied, such as those by Dalcroze, Willems, Orff and 
Ciavatta. 

Keywords: Musical Education. Music teaching. Active teaching. Body. 

Theoretical-practical proposition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Segundo alguns autores, o ensino musical nas escolas favorece o 

desenvolvimento da concentração, da criatividade, da criticidade, da 

espontaneidade, da desinibição, da autonomia e da sociabilidade dos discentes, 

afetando e transformando o ambiente onde se insere. O planejamento das aulas 

de música exige do docente um prévio conhecimento a respeito das preferências 

musicais e do conhecimento teórico e instrumental dos alunos, a fim de atingir 

em maior escala as peculiaridades dos sujeitos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem da música. 

 
Com a defasagem de instrumentos para a vivência musical nas escolas, 

tendo em vista que é uma prática relativamente nova nas instituições públicas 

de ensino e com material não muito acessível e de valor elevado, torna-se 

imprescindível que o educador faça uso de meios de fácil acesso e ”baratos”, 

como instrumentos criados a partir de materiais recicláveis e, em nível mais 

palpável, do corpo – essencial no “sentir” a música e excelente meio de 

criação/produção de musicalidade. Neste sentido Karam (2007) contribui 

dizendo que: 

 
A falta de meios também influi na elaboração de um método que não 

dependesse de recursos materiais para acontecer. Contar apenas com 

o corpo de quem ensina e de quem aprende, foi a solução encontrada 

pelo autor para não condicionar o aprendizado à presença deste ou 

daquele instrumento, o que poderia inviabilizar o processo de 

aprendizagem. (KARAM, 2007, p. 29) 

 
A partir disso, este trabalho propõe atividades que utilizam o uso do corpo 

como um recurso didático no ensino da música na rede de educação básica. 

Como pode servir não apenas de instrumento, mas como meio para a 

experimentação e a criação musical. Outra autora nos ajuda no entendimento ao 

escrever que: 
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No Brasil, não dispomos de um método ou manual explicativo para 

realizar as aulas de Rítmica, nem livros de solfejo progressivo 

elaborados dentro dos princípios dalcrozianos. Poucos professores de 

música são ao mesmo tempo pianistas, o que facilitaria 

consideravelmente a execução de exercícios. Com isso, o professor 

deve buscar meios criativos para aplicar os pensamentos pedagógicos 

de Jaques-Dalcroze dentro da realidade em que vive. Assim como 

Jaques-Dalcroze criou exercícios para sanar as dificuldades rítmicas de 

seus alunos de solfejo e harmonia, o professor de música deve criar 

exercícios que correspondam às necessidades de seus alunos, tendo 

sempre em mente que a Rítmica é, ao mesmo tempo, uma educação 

para a música e através da música. (ILARI, MATEIRO. 2012, pág. 46) 

 
Em relação à música, tanto na pesquisa, quanto na performance ou nas 

práticas educativas, o estudo do corpo como objeto musical é um assunto 

frequentemente investigado e apontado sob inúmeras concepções e aspectos, 

uma vez que a relação entre música e questões corporais é direta e, portanto, 

muito relevante. Na maioria das vezes, o conteúdo abordado sobre este assunto 

tem como preocupação, respectivamente, os problemas físicos enfrentados 

pelos músicos em sua prática a longo prazo, a importância dos cuidados e 

noções corporais em relação à técnica e a busca contínua por alternativas 

educativas que integrem a mente e o corpo, como por exemplo, atividades e 

exercícios de dinâmicas corporais em sala de aula como parte dos processos 

metodológicos de ensino. 

 
Esta proposição teórico-prático tem como objetivo ressaltar como o corpo 

pode auxiliar na musicalização dos alunos, servindo como instrumento  de 

criação e reprodução musical, a fim de tornar a educação musical algo mais 

palpável e acessível aos alunos, independente de instrumentos musicais 

convencionais. Tomando esta perspectiva, a utilização do corpo como 

instrumento também serve para conhecimento e aprendizagem de ritmo, 

trabalho em grupo, socialização e desenvolvimento da criatividade. 



14  

2 REVISÃO DA LITERATURA: 

 
 
 

Segundo Loureiro (2004), qualquer pessoa pode fazer música e se 

expressar através dela, desde que sejam oferecidas condições necessárias para 

sua prática. Quando afirmamos que qualquer pessoa pode desenvolver-se 

musicalmente, consideramos a necessidade de tornar acessível, às crianças e 

aos jovens, a atividade musical de forma ampla e democrática. 

 
 

 
2.1 O CORPO 

 
 
 

Analisar a importância do movimento corporal na educação musical, e a 

importância de se refletir a respeito da educação musical na atualidade, discute-

se o problema da formação do educador musical e suas condições de trabalho 

como fatores relevantes para o uso do movimento corporal na educação musical. 

Por meio de atividades, que envolviam música e utilização do corpo, é possível 

conduzir a proposta, atingindo ao propósito de levar a música para a escola. A 

utilização do corpo é fundamental para o ensino de música (MANTOVANI, 2009). 

 
Na proposta, utilizo metodologias como as de Dalcroze, onde a rítmica e 

a aprendizagem musical dá-se através do uso do corpo. 

 
Para uma compreensão mais aprofundada da pedagogia implantada por 

Dalcroze (1865-1950) - que propunha que a aprendizagem musical se daria pela 

devida experiência vivida pelo corpo, faz-se necessário entender como o corpo 

é visto e explorado. 

 
O corpo pode ser tachado como algo meramente físico, estrutura material 

de um homem ou animal, oposição à alma, cadáver, dentre outras 
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definições. O corpo brinca, dança, pula, chora. É o nosso ser, sem ele não 

somos: não pensamos, não vivemos, não existimos. Através dele sentimos as 

 
emoções e as sensações. Ele é o limite entre nossa essência e o mundo que 

nos cerca. 

 
[...] o homem ocidental estendeu sua atitude de um crescente domínio 

da natureza ao seu próprio corpo, domínio esse que caminhou passo a 

passo com a exploração do trabalhador corporal no sistema capitalista. 

Essa atitude do homem em relação a sua corporalidade, como uma parte 

da natureza que deveria ser dominada, e que separa corpo e espírito, 

sensação e razão, perpassa o século XVI, quando surgiu a ciência 

moderna. A racionalidade implícita na ciência moderna é a de dominação 

e controle da natureza. (GONÇALVES, 1994, p. 19) 

 
O corpo precisa de movimento, de liberdade, de expressividade. No 

entanto, nos acostumamos a tentar dominá-lo, limitando nossos movimentos ao 

convencional, submetendo-nos às normas que dizem quando ficar parados, 

quando caminhar, quando dançar, quando abraçar, quando demonstrar qualquer 

que seja a reação desejada; nos acostumamos e reprimir os instintos. Acabamos 

por limitar nossas ações ao pensamento. 

 
Conforme o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, dito por Gonçalves 

(1994) a valorização da humanidade do homem: 

 
Rousseau resgata, ao mesmo tempo, o homem como um ser corpóreo, 

dotado de necessidades e paixões, e o homem como um ser espiritual e 

histórico, que possui livre arbítrio. A humanidade do homem reside na 

consciência de seu livre-arbítrio, na consciência de poder  escolher suas 

ações e no sentimento que acompanha essa possibilidade. O ato de 

liberdade moral não deriva, portanto, de uma decisão da razão 

desvinculada da realidade corpórea, mas também dele participam os 

sentimentos e as emoções do homem. (GONÇALVES, 1994, p. 53) 

 
A concepção de corpo ativo traz a ideia de que o corpo é uma parte de 

um todo que compõe uma pessoa, ou seja, participa de todos os processos 

vividos pelo ser. 
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[...] o conceito de corpo ativo [...] é o da corporeidade vivida, em que o 

ser pensa o mundo, o outro e a si mesmo na tentativa de conceber essas 

relações, na tentativa de reaprender a ver a vida e o mundo. O corpo 

ativo, que é vida, busca ver os seres que se mostram, pois estes estão 

escondidos uns atrás dos outros ou atrás de mim. O corpo ativo busca, 

em sua existencialidade, olhar os objetos, sabendo que isso demanda 

habitá-los e assim aprender ou incorporar as coisas nas mais diversas 

perspectivas. (MOREIRA, 2006, Apud MANTOVANI, p.34- 2009) 

 

Dentre esses processos está a educação, a aprendizagem. O corpo é 

produto da cultura, de tradições, de relações sociais e as relações ambientais. 

 
[...] o corpo é fruto da interação natureza/cultura. Conceber o corpo como 

meramente biológico é pensá-lo – explícita ou implicitamente – como 

natural, e conseqüentemente, entender a natureza do homem como 

anterior ou pré-requisito da cultura. [...] O que define corpo é o seu 

significado, o fato de ele ser produto da cultura, ser construído 

diferentemente por cada sociedade, e não as suas semelhanças 

biológicas universais. (DAOLIO, 1995, p. 41) 

 
O homem é percebido em sua totalidade, excluindo a dualidade do ser, 

que o dividia em corpo e mente. 

 
O corpo carrega características trazidas através de acontecimentos 

anteriores, o ser se porta conforme lhe foi ensinado, e com isto muitas vezes 

algum gesto se torna algo incomum, desconfortável, principalmente no trabalho 

em grupo, onde em alguns momentos, por exemplo, deve-se pegar ou bater na 

mão do colega. 

 
 

 
2.2 MÉTODOS ATIVOS 

 
 
 

Métodos ativos na educação musical são aqueles que propiciam a 

experimentação - vivência - do ser na música, tirando da limitação de conhecer 
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apenas teorias. Com exercícios contextualizados e com atividades voltadas à 

experimentação, pode tornar a aprendizagem musical mais fácil e agradável, 

pois faz com esse processo seja natural e progressivo. 

 
Dentre os educadores que criaram e desenvolveram metodologias ativas 

no ensino da música, destacam-se Émile Jacques-Dalcroze, Edgar Willems e 

Carl Orff. 

 
 

 
2.2.1 Método Dalcroze 

 
 
 

Émile Jacques-Dalcroze (1865-1950) foi o pioneiro em desenvolver a 

metodologia de ensino da música que passa pela vivência e experimentação do 

corpo. O ensino da música passava apenas pela transcrição daquilo que ouviam, 

sem experimentar nem praticar o que era ensinado teoricamente. 

 
As conclusões de Dalcroze o levaram à elaboração de uma proposta 

pedagógica à educação musical na qual houvesse estreita ligação entre a 

música, a escuta e o movimento corporal. Criou uma série de exercícios e 

atividades que abrangiam a experiência corporal como parte integrante no 

ensino da música. Através do corpo, o aluno experimenta sensações 

relacionadas à música, o que abre o caminho até a criatividade e a 

expressividade. Segundo Mariani (2010), o grande objetivo de Dalcroze era fazer 

o aluno experimentar e sentir para somente depois dizer “eu sei”. 

 
Dalcroze apropriou-se do conceito de Euritmia - que significa, literalmente, 

bom ritmo; que dentro do seu método, significa a correspondência entre o 

movimento corporal e o som. 

 

Dentro da concepção de Dalcroze, a Euritmia tem como pressupostos 

básicos que todos os elementos da música podem ser vivenciados no 

movimento; o corpo é o primeiro instrumento a ser treinado, visto que o 
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movimento faz surgir os sons; há um gesto certo para cada som e um som certo 

para cada gesto e que todos os elementos da música podem ser estudados pelo 

movimento. 

 
As ideias difundidas por Dalcroze estabeleceram relação entre movimento 

corporal e ritmo, servindo como base em metodologias inovadoras também na 

dança. 

 
Segundo Mantovani, considera-se que existem muitas formas de se 

trabalharem os exercícios propostos na Rítmica Dalcroze. Não há, nem por 

Dalcroze, nem por outros professores de Rítmica, nenhuma regra seqüencial que 

coloque exercícios em determinada ordem. A partir da relação tempo, espaço e 

energia que relaciona a música e o movimento, cabe a cada professor 

proporcionar ao aluno a exploração de suas possibilidades musicais e corporais. 

O tempo para o estudo não é fixo, podendo ser um curso de uma semana, um 

ano ou que se leve a vida toda praticando a Rítmica Dalcroze. No próprio Instituto 

Dalcroze, na Suíça, existem classes para todas as idades. Os exercícios podem 

ser criados a partir dos objetivos de cada professor. Este deve levar em 

consideração o nível de aprendizagem dos participantes, bem como sua faixa 

etária e a quantidade de alunos em sala de aula. Dalcroze falava desta liberdade 

criativa do professor, chamando a atenção para que não houvesse uma atividade 

vazia, como a expressão pela expressão, o jogo pelo jogo, como fim em si 

mesmo, mas que servissem sempre ao objetivo de viver e compreender a música 

a partir do movimento corporal. 

 
Segundo De Brito (2012), As oficinas de percussão corporal como prática 

pedagógica de ensino-aprendizagem musical, tem o intuito de despertar nos 

jovens a criatividade, interatividade e a expressividade corporal. O corpo gera 

diversas possibilidades sonoras, facilitando o aprendizado sobre os conteúdos 

musicais a serem trabalhados durante as aulas. 

 
De Brito (2012) também fala como um ponto positivo, o trabalho em grupo, 

sendo indispensável na elaboração da prática, pois todos juntos exercendo 

batidas diferentes, geram uma harmonização fluente, assim a 
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interatividade e a socialização entre os participantes, constrói um conhecimento 

mais colaborativo entre o grupo. 

 
Qualquer pessoa pode fazer música e se expressar através dela, desde 

que sejam oferecidas condições necessárias para sua prática. Quando 

afirmamos que qualquer pessoa pode desenvolver-se musicalmente, 

consideramos a necessidade de tornar acessível, às crianças e aos 

jovens, a atividade musical de forma ampla e democrática. 

(LOUREIRO. 2004, p.66) 

 
Émile Jacques-Dalcroze foi um pioneiro - o divisor de águas - na 

renovação da metodologia no ensino musical; servindo como inspiração e base 

para outros pensadores e educadores, como por exemplo Edgar Willems e Carl 

Orff. 

 
 

 
2.2.2 Edgar Willems 

 
 
 

O belga - radicado na Suiça - Edgar Willems (1890-1978) foi um seguidor, 

por assim dizer, da ideologia de Dalcroze. 

 
Em consonância com a ideologia de seu mestre, acreditava que o ensino 

da música não poderia mais limitar-se a exercícios meramente técnicos e 

mecanizados, sem despertar - de fato - interesse nos alunos. 

 
O primeiro livro de Willems - L’ourellemusicale (O ouvido musical) - teve 

prefácio escrito por Dalcroze, no qual expôs a observação de que os músicos 

sentiam necessidade de relacionar simultaneamente as faculdades sensoriais e 

sentimentais, espirituais e físicas na música. 

 
A proposta de Willems centraliza-se na escuta, entende o ouvido como 

intermédio entre o mundo objetivo das vibrações sonoras e o mundo subjetivo 

das imagens sonoras. Sendo o centro de tudo, a escuta pode ser observada 
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sob três aspectos: sensorial, afetivo e mental. O aspecto sensorial é o de ordem 

fisiológica. O aspecto afetivo é o que corresponde à sensibilidade, quando a 

escuta resulta em um estímulo emocional. Por fim, o aspecto mental refere-se à 

inteligência auditiva, que ocorre na relação entre as experiências sensoriais e 

emocionais - é entender o que se ouve. Esses aspectos são definidos, ainda 

como Ouvir, Escutar e Entender, respectivamente. 

 
Nas propostas de Willems predomina a inteligência auditiva, pois - quando 

alcançada - a partir dela há a atividade cerebral capaz de comparar os elementos 

sonoros, associá-los e analisa-los; abrindo o caminho para a imaginação e a 

criação de sons. 

 
 

 
2.2.3 Carl Orff 

 
 
 

Carl Orff (1895 - 1982), compositor alemão, teve desde cedo convívio com 

a música. Além dos pais que tinham por hábito tocar piano em casa, ele próprio 

começou os estudos deste instrumento aos cinco anos. Cedo tornou-se 

compositor, com produções marcadas pelo movimento, herança da influência - 

em parte - da metodologia de Dalcroze. 

 
Seu trabalho com as crianças baseava-se em atividades lúdicas: cantar, 

bater palmas, dançar, percutir objetos, além de utilizar o movimento corporal, 

pois, segundo ele, o ritmo é a base sobre qual se assenta a melodia. 

 
A improvisação é introduzida logo no início do processo de educação 

musical de forma orientada – os alunos utilizam-se da criatividade e elementos 

já vivenciados: movimentos corporais, a fala, o canto, e manuseio de 

instrumentos. 
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Como educador musical, desenvolveu uma proposta pedagógica criativa 

que integrava música e movimento, visando o ensino da música através da 

prática, do fazer musical. 

 
Juntamente com Karl Maendler, construiu uma série de instrumentos de 

percussão - xilofones, metalofones, tambores, pratos, pandeiros, maracas, além 

de violas de gamba e flautas doces - que ficaram conhecidos como “instrumentos 

Orff”. A proposta é que a partir destes instrumentos, as crianças executassem 

músicas de maneira eficaz e motivadora; pois, crê-se que o conhecimento 

musical adquire-se pela experiência, excluindo o foco da teoria e da técnica. 

 
 

 
2.3- O CUP SONG 

 
 
 

Segundo Ponick o uso de copos como instrumento musical remonta à 

década de 1970, em acampamentos jovens norte-americanos. O padrão  rítmico 

ali praticado foi gravado pela primeira por Rich Mullins, em 1987, na canção 

Screen Door. No Brasil, uma das primeiras inserções do mesmo padrão rítmico 

executado com copos foi a canção Fome Come, do grupo Palavra Cantada, em 

1998. Mas a batida popularizou-se mundialmente através do  filme Perfect Pitch, 

no qual a personagem da atriz Anna Kendrick canta e toca  a canção When I’m 

gone. Voltando para o Brasil, outras iniciativas, utilizando o copo como 

instrumento de percussão, surgiram nos últimos anos, como o Projeto Lenga La 

Lenga, de Viviane Beineke e Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas (2006). Nos últimos 

anos, o educador Marcus Vieira tem incentivado o uso de copos e outros 

materiais percussivos como opções para a educação musical. Criador de alguns 

sites relacionados à educação musical, Marcus Vieira oferece cursos online e 

presenciais que orientam educadores a incluir em seu repertório músicas e 

canções acompanhadas por copos, canetas, baldes e também com percussão 

corporal. 
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Ponick também fala que a percussão com copos tem também um 

elemento coreográfico muito forte. Um jogo de movimentos que estruturam e 

garantem a precisão dos toques e, ao mesmo tempo, produzem uma dança 

envolvendo tronco, braços e mãos. Esse movimento coreográfico nem sempre é 

conscientemente percebido pelos participantes da performance. É como se o 

próprio executar os movimentos, acompanhando a canção ou a parlenda, 

conduz as crianças naquele momento e lhes é prazeroso e leve estar ali. 

 
[...] a passagem dos copos de um para outro na roda fazia toda a 

diferença: o deslocamento de um trabalho que focaliza o desafio 

individual, virtuosístico, tão valorizado na área da música, para um 

fazer coletivo, que para funcionar depende da colaboração no grupo. É 

justamente nessa passagem do copo entre os brincantes que se 

estabelece o jogo coletivo, que depende tanto do desempenho 

individual como grupal. (BEINEK, 2011, p. 21) 

 
 
 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
 

3.1 O ENSINO DA MÚSICA 

 
 
 

A criança estrutura seu conhecimento de mundo e de si mesma por meio 

da experiência corpórea, primeiramente pelo afeto com os pais, com a família e 

posteriormente na escola através da socialização e das atividades dirigidas para 

desenvolvimento das funções cognitivas. 

 
Quando se fala em educação, há que ter em mente que a aprendizagem 

ocorre não apenas pela exposição e audição de conceitos e teses, mas também 

por meio da testagem, da prática e da vivência de tais conceitos. Sendo assim, 

são necessários não apenas o material humano e materiais 
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básicos – quadro, giz, canetas, etc -, mas também outros elementos e 

instrumentos de prática no processo. 

 
O desenvolvimento de um trabalho de musicalização, envolvendo 

elementos do corpo e do movimento como forma de expressão, está diariamente 

presente nas aulas, pois as crianças experimentam, testam e avaliam o que foi 

produzido, criando a partir disto, modelos sonoros produzidos a partir do próprio 

corpo. O diálogo e a troca de experiências e gostos são essenciais na prática 

musical coletiva, pois constroem valores, expressam sentimentos, ideias, 

criações e improvisos por meio da exploração de sons. As atividades em grupo 

desenvolvem a capacidade crítica e criativa do coletivo de alunos. 

 
Conforme Ciavatta (2003), todos nós nos movemos ao tocar ou cantar. 

Mover-se ao tocar é inevitável, o corpo é o único instrumento do qual não 

podemos prescindir ao fazer música. Toda a produção sonora que venha de um 

ser humano passa necessariamente por algum movimento corporal seu. 

Dalcroze (1967, apud Ciavatta, 2003 p.63), com relação ao fazer rítmico, afirma: 

 
“O dom do ritmo musical não é uma questão apenas mental; 

ele é essencialmente físico” 

 
Ciavatta (2003) afirma que há uma simultaneidade e uma interação, um 

diálogo, entre os processos de construção do esquema corporal e das noções 

de espaço e tempo. O desenvolvimento do esquema corporal permite ao 

indivíduo explorar com seu corpo o espaço e o tempo, e, num movimento 

semelhante, a exploração do espaço e do tempo levam o indivíduo a melhor 

conhecer seu corpo e a construir o seu esquema corporal. 

 
“É impossível conceber um ritmo sem pensar num corpo em movimento” 

(Dalcroze,1967,apud Ciavatta,2003- p.5) 
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A partir da afirmação que se segue, Maffioletti (1987, apud Ciavatta, 2003 

– pag. 66) destaca a importância do desenvolvimento das noções de espaço e 

tempo para o fazer musical: 

 
A percepção de ritmos inclui tanto a noção de tempo como a de espaço. 

A organização espaço-temporal embasa as experiências rítmicas. 

 
O uso do corpo como instrumento musical é uma prática interessante e 

atrativa no ensino da música, pois se trata de um material acessível e cheio de 

possibilidades. As atividades corporais e rítmicas desenvolvem a memória, o 

ritmo e a coordenação, pois os alunos reconhecem e exploram as possibilidades 

de reprodução de sons pelo corpo. Quando em grupo, esse tipo de atividade 

promove a integração, a participação e a cooperação; bem como a organização 

e a improvisação coletiva. As atividades coletivas em torno da musicalidade 

auxiliam no desenvolvimento social e afetivo dos sujeitos envolvidos. 

 
É comum ouvir dizer que a pessoa estuda piano, flauta, violão ou canto. 

Em geral, o ensino de Música é associado com a prática de algum 

instrumento musical. Na percussão corporal a perspectiva é outra, pois 

implica fazer do próprio corpo o instrumento musical. Ritmos, melodias, 

harmonias e timbres são obtidos ao se combinar os sons provenientes 

do corpo, tais como palmas, estalos, batidas com os pés, vocais 

percussivos, entre outros. (GRANJA, 2006, p. 45). 

 
No sentido de música como estímulo emotivo, surge Rouseeau, que trata 

a música como uma linguagem dos sentidos. 

 
Em conseqüência, a música seria uma arte de expressão e de imitação, 

de onde deriva a ambigüidade de ambos os termos, empregados ora 

como sinônimos, e às vezes em oposição. Não obstante, permanece 

sempre a dúvida de se – segundo Rousseau –  a música expressa 

sentimentos, ou, melhor dizendo, imita a expressão de sentimentos, 

resultando, em qualquer caso, uma ambigüidade significativa. A 

concepção de música se transformou profundamente; o conceito de 

imitação da natureza, ainda que se 
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use, é usado por hábito: há de seguir sendo válido para explicar e 

justificar as novas idéias que com cada vez mais profusão vão se 

afirmando (FUBINI, 1999, p. 208). 

 
O primeiro pensador em Educação que apresentou um esquema 

pedagógico voltado, especialmente, à educação musical foi Jean-Jacques 

Rousseau (FONTERRADA, 2005), procurando desenvolver as tendências 

naturais do ser humano, afastando-se da educação aristocrática presa às 

normas sociais; valorizava o indivíduo, a personalidade e a afetividade. 

 
À   medida   que   o   ser   sensitivo   torna-se   ativo,   adquire um 

discernimento proporcional às suas forças, e é somente com a força 

que excede aquela de que precisa para conservar-se que se 

desenvolve nele a faculdade especulativa própria para empregar esse 

excesso de força em outros usos. Quereis, então, cultivar a 

inteligência de vosso aluno; cultivai as forças que ela deve governar. 

Exercitai de contínuo seu corpo; tornai-o robusto e sadio, para torná- 

lo sábio e razoável; que ele trabalhe, aja, corra e grite, esteja sempre 

em movimento; que seja homem pelo vigor, e logo o será pela razão. 

[...] É um erro muito lamentável imaginar que o exercício do corpo 

prejudique as operações do espírito, como se essas duas ações não 

devessem combinar e uma não devesse sempre dirigir a outra! 

(ROUSSEAU, 1999, p. 129-30) 

 
J. H. Pestalozzi ampliou, posteriormente, os ensinamentos de Rousseau, 

pois inseriu o conceito de percepção à educação. Percepção resumiria o 

caminho percorrido entre experimentação, observação e vivências, com a 

finalidade de que haja a verbalização de uma ideia/conceito; ou seja, a 

percepção é a base primordial de todo o aprendizado e a experiência antecede 

a conceituação. 

 
Partindo do entendimento de que o corpo produz música em si mesmo, 

seja pela percussão corporal ou do uso da voz, exclui a obrigatoriedade de 

objetos/ferramentas/instrumentos; tornando o processo de ensino- 

aprendizagem da música simples e de fácil acesso. 
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Os sons que podemos produzir com o corpo, incluindo aqui a voz, 

também são movimentos. […] Os processos de experimentação, 

criação e improvisação envolvendo a voz e movimento são 

fundamentais, pois além de permitirem o conhecimento do som, 

inclusive antes de qualquer sistema ou código específico, ocorrem a 

partir da atuação do corpo. Essas estratégias têm ainda como 

vantagem o fato de poderem eventualmente se realizar como um 

processo coletivo, o que é enriquecedor por permitir uma constante 

interação entre os participantes (STOROLLI, 2011: 139) 

 
Analisar a importância do movimento corporal no ensino da música e a 

importância de se refletir a respeito da educação musical na atualidade, 

repercute na discussão quanto ao problema da formação do educador musical e 

suas condições de trabalho como fatores relevantes para o uso do movimento 

corporal neste ensino. 

 
 

 
3.2 O CORPO COMO RECURSO MUSICAL 

 
 
 

Como já apresentado neste trabalho, dentro desse modelo de educação 

no qual a música deve ser percebida, experimentada antes de ser –  meramente 

– conceituada, ou seja, a partir de práticas corporais vivenciadas como 

metodologias diferenciadas, surgem – dentre outros – Emile Jaques Dalcroze 

(1865-1950), Edgar Willems (1890-1978) e Carl Orff (1895-1982). 

 
Estes educadores citados pautavam a educação musical na vivência 

corporal, utilizando o corpo para sensibilizar o aluno e – com  esse “instrumento” 

- compreender os conceitos musicais; revelando o quão estreita é a relação entre 

a ação corporal e o desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

 
Dalcroze faz com que conceitos antes ensinados apenas teoricamente 

passassem pela experiência do movimento corporal. O corpo exterioriza as 
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emoções   internas   através   de   movimentos,   posturas,   gestos  e  sons – 

espontâneos ou resultantes de pensamento. 

 
O método denominado Método Dalcroze, nascido da observação de 

práticas com alunos de solfejo e harmonia do Conservatório de Genebra, onde 

Jaques-Dalcroze começou a lecionar. Percebendo as dificuldades rítmicas dos 

alunos, e a dificuldade deles em ouvir internamente o que dizia a partitura – o 

que fazia da execução musical algo meramente mecânico -, pois não possuiam 

coordenação entre olhar, audição, cérebro e o corpo. Passou, então, a 

considerar o movimento e a expressão corporal elementos imprescindíveis na 

prática e aprendizagem musical. 

 
A partir dessas conclusões, começou a elaborar uma série de exercícios 

para sanar as dificuldades dos alunos. Os exercícios buscavam 

estabelecer relações entre o movimento e a audição, os sons e as 

durações, o tempo e a energia, o dinamismo e o espaço, a música e o 

gesto (Jaques-Dalcroze, 1965 [1920]). 

 
A proposta enfatiza o uso do corpo como recurso na prática do ensino da 

música. As atividades propostas tinham como objetivo a familiarização com os 

elementos da linguagem musical através dos movimentos corporais. O corpo tem 

a função de catalisador de ritmos, expressando esses ritmos por meio dos 

movimentos corporais, que tornam possível o desenvolvimento da coordenação 

de movimentos corpóreos e da concentração. 

 
a grande contribuição de Jaques-Dalcroze está no fato de ter retirado o 

aluno da educação livresca a que estava submetido e fazê- lo participar 

de uma série de exercícios que demandam atuação física, tendo o corpo 

como objeto de expressão de uma representação dos elementos da 

música. Através dos movimentos corporais, o aluno passa a 

experimentar sensações físicas em relação à música, abrindo caminhos 

para a criatividade e a expressão. O grande objetivo de Jaques-Dalcroze 

era fazer o aluno experimentar e sentir para somente depois dizer “eu 

sei” (MARIANI, 2011, p. 29) 

 
No Método Dalcroze, há três ferramentas principais: a rítmica – 

movimento corporal, o solfejo – prática escrita e verbal – e a improvisação. A 
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prática do método deve passar pela experiência do movimento, os aspectos do 

treinamento auditivo e vocal e os aspectos de improvisação, para proporcionar 

os pensamentos musicais próprios. 

 
A rítmica trata de uma pedagogia fundamentada no movimento físico, na 

percepção auditiva e na improvisação, desenvolvendo a coordenação entre 

ouvido, mente e corpo. Já no solfejo, as habilidades auditivas, visuais, vocais, 

cognitivas , rítmicas e corporais são unidas, a fim de trabalhar – de forma prática 

– as relações e os elementos melódicos. Com o movimento corporal, a 

improvisação é explorada através da imaginação e da criatividade, 

desenvolvendo a consciência de espaço e tempo, a flexibilidade e a agilidade, a 

coordenação motora, a expressão corporal, audição, concentração e 

flexibilidade. 

 
Seguindo a linha do Método Dalcroze, Willems e Orff implementaram o 

uso do corpo como meio indispensável no ensino-aprendizagem e vivência da 

música nas escolas. Para Willens – músico e pedagogo belga – a movimentação 

mental e corporal feita através da música leva a criança a explorar e criar dentro 

do objeto de estudo: a música. Para ele, o ritmo é algo natural, presente no ser 

humano no andar, respirar, no pulsar do coração e nas ações sutis da emoção 

ou do pensamento. 

 
Nessa mesma linha, Carl Orff – compositor alemão – dá ênfase à 

exploração do corpo como meio de vivência musical, buscando unir a linguagem 

verbal, a dança a música a fim de sensibilizar os alunos nessa aprendizagem. 

 
Segundo Frazee (1987), o método Orff vê o movimento como um 

direcionador do crescimento musical e emocional do aluno. Assim, música e 

movimento são elementos naturalmente complementares. No movimento, o 

aluno assimila diversos aspectos rítmicos como o pulso, medidas e o tempo. 

Elementos úteis - as estruturas, sequencias, padrões de movimento, a dança e 

a coreografia conduzem à alfabetização musical; significando essa 

aprendizagem em quatro níveis: imitação, exploração, alfabetização e 
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improvisação. Orff, assim como Dalcroze, desenvolve a criatividade no aluno, 

fazendo uso da improvisação. 

 
Num contexto mais próximo, Ciavatta também considera o movimento 

corporal como algo de sumo relevância no ensino da música. O professor- 

pesquisador criou, em 1996, o método “O Passo”, objetivando o desenvolvimento 

rítmico e melódico dos alunos, na intenção de ampliar as possibilidades no 

ensino-aprendizagem musical. Esse método está apoiado em quatro pilares: 

corpo, representação, grupo e cultura; com aspectos orais e corporais no 

desenvolvimento da musicalidade. 

 
 

 
3.3 MÚSICA CORPORAL 

 
 
 

Dentro da temática da Música Corporal – ou Body Music – temos o 

conceito de Percussão Corporal – ou Body Drumming -, que consiste  em extrair 

sons do corpo e organizá-los em estruturas musicais ou em acompanhamentos 

rítmicos. 

Body Music é um fenômeno fundamental que liga música e sociedade. 

Além disso, é um caminho para nos afastarmos de algumas ideias, que 

causam distinção entre indivíduo e música. A música corporal é um 

caminho para escapar da patologia que separa música e sociedade. 

Esta questão é de grande importância para aumentarmos a 

consciência de que (1) a música é um aspecto “sociocultural” comum 

dominante em nossas vidas, (2) todos nós temos e usamos um 

instrumento comum: o corpo […] (BULUT, 2001) 

José Pacheco – idealizador da Escola da Ponte, em Portugal – nos diz 

que o aprendizado ocorre em comunidade, que “é um grupo que interage   entre  

si  e  estabelece  relações  sociais,   durante   um   determinado   período, com 

o propósito de aprender um conceito de interesse comum” (PACHECO, 2014). 

Esse conceito de comunidade de aprendizagem fora empregado  na  formação  

dos  primeiros  multiplicadores  da  Música  Corporal, pois estudavam em grupos, 

contribuíam para o desenvolvimento 
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da metodologia e das práticas, aprendendo e criando no coletivo. Estes 

multiplicadores criaram suas próprias pesquisas com base  nas  suas  vivências 

e interações em comunidades de aprendizagem, a saber: Barbatuques, 

Orquestra do Corpo, Fritos e participantes de oficinas promovidas por Fernando 

Barba e Stenio Mendes. 

No contexto escolar, a Música Corporal permeia diversas situações, 

desde a interação entre os indivíduos, atividades interdisciplinares, dinâmicas 

docentes e discentes; estimulando desde gestos sutis, movimentos rítmicos e 

até a dança – desenvolvendo elementos fundamentais da música como ritmo, 

melodia, harmonia, improviso, etc. 

 
Sem instrumentos musicais convencionais, com pouco tempo de aula, 

sem estrutura adequada, o professor de música precisa adaptar-se ao que lhe é 

oferecido, lançando mão do nosso instrumento pessoal: o corpo. 

 
Segundo Mantovani (2009), por meio de atividades que envolvam música 

e a utilização do corpo, é possível conduzir a proposta pedagógica, atingindo ao 

propósito de levar a música para a escola; sendo a utilização do corpo 

fundamental para o ensino de música. 

 
O homem, desde tempos pré-históricos, sempre o teve “à mão”. 

Portanto, não é irracional sugerir que o primeiro instrumento musical do 

homem era o corpo humano. Enquanto seus gritos e assobios poderiam 

traduzir a mais básica das ideias melódicas, suas batidas e tapas 

poderiam marcar a espontaneidade rítmica de seus movimentos 

(NARANJO, 2013: 443, tradução nossa, apud GOES, 2015, p.93) 

 
Segundo De Brito (2012), as oficinas de percussão corporal como  prática 

pedagógica de ensino-aprendizagem musical, tem como intuito despertar nos 

jovens a criatividade, interatividade e a expressividade corporal. O corpo gera 

diversas possibilidades sonoras, facilitando o aprendizado sobre os conteúdos 

musicais a serem trabalhados durante as aulas. 

 
De Brito também fala como um ponto positivo, o trabalho em grupo, sendo 

indispensável na elaboração da prática, pois todos juntos exercendo 
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batidas diferentes, geram uma harmonização fluente, assim a interatividade e a 

socialização entre os participantes, constrói um conhecimento mais colaborativo 

entre o grupo. 

 
O conceito de música corporal pode partir do entendimento de um corpo 

que produz teor musical através dele mesmo, considerando a percussão corporal 

ou mesmo a utilização da voz, ou seja, toda música que possa ser produzida 

pelo corpo, excluindo a necessidade de outros instrumentos, tornando-se um 

processo simples e de fácil acesso, possibilitando ser desenvolvida como 

método de ensino e também como prática performática. 

 
Dependendo de como usamos a terminologia, estaremos optando por 

valores diferentes. Por exemplo, se, em vez de usarmos a palavra 

'instrumento', usarmos a palavra 'recurso', estaremos transformando a 

visão de mundo atribuída ao corpo. Nós somos o nosso próprio corpo 

e, ao considerá-lo um instrumento, no sentido de 'objeto' ou 'utensílio', 

estamos atribuindo este valor a nós mesmos. Diferentemente, quando 

dizemos que o corpo é um recurso, no sentido de 'origem' ou 'fonte', 

exercitamos uma outra percepção: ao produzir música a partir dele, 

estamos produzindo música a partir de nós mesmos. Esta diferença é 

crucial para entendermos o significado da música que é produzida a 

partir dos sons do corpo, prática que sempre nos acompanhou, desde 

nossas origens. (PEDRO CONSORTE) 

 
O corpo na condição de instrumento musical explica-se por si só, dentro 

das suas possibilidades de criação e execução musical. Se eu sou o meu corpo 

e ele é o meu instrumento, eu sou a minha própria música. 

 
 

 
4 . O ESTÁGIO COMO PORTA DE ENTRADA NA ESCOLA 

 
 

 
A vivência com a escola através do estágio nos proporciona uma breve 

experiência com a licenciatura, tendo seu primeiro contato com a sala de aula 

como regente de classe, possibilita a oportunidade de trabalhar um pouco mais 
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a área na qual o graduando está se especializando, conhecendo o ambiente 

escolar e como se desenvolve o trabalho dentro deste, conferindo condições 

para que conclua o curso com capacidade da prática, por meio da vivência 

institucional. 

Ao iniciar o estágio, percebi a dificuldade que o professor de música tem 

para se inserir no currículo escolar, a escola não possuía instrumentos musicais 

e nem estrutura para aulas de música, os alunos não tinham aula de música e 

nenhum conhecimento musical prático ou teórico. 

Pensando em como musicalizar aqueles alunos e colocar em prática o 

estágio, através das metodologias de Dalcroze, Ciavatta e outros teóricos, 

escolhi o corpo como principal instrumento para criar e produzir música. 

 
 

 
5 - PLANO DE ENSINO – PROPOSIÇÃO TEÓRICO-PRÁTICO 

 
 
 

O plano de ensino proposto tem como objetivo que os alunos atinjam uma 

compreensão musical - especialmente do aspecto rítmico -, obtendo o 

aprendizado sobre ritmo, pulso, sons corporais e com materiais alternativos, 

desenvolvam a criatividade através da composição e introdução a leitura de 

figuras rítmicas. Estas aulas podem ser aplicadas na iniciação dos alunos para 

a música e também como complemento de aulas avançadas, para melhor 

compreensão de ritmo e alternativas de composição com instrumentos não 

convencionais. Para tal, são apresentados conceitos de ritmo e pulso, figuras 

rítmicas, bem como variados gêneros musicais e, assim, buscando desenvolver 

e executar batidas rítmicas utilizando o corpo e outros materiais. 

 
O proposta foi estruturada em 8 aulas, de aproximadamente 45 minutos, 

porém algumas atividades pode exigir mais tempo, aumentando o número de 

aulas. Estas desenvolvidas a partir das teorias a respeito de ritmo até a prática 

- execução e improvisação - de sons pelo corpo e outros materiais alternativos. 
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Metodologia de ensino: 

Atividades que envolvem a teoria, com figuras rítmicas e a prática, promovendo 

um estudo básico da música. Aplicação de sons corporais e com instrumentos 

alternativos. 

 
 

Critérios de avaliação: 

Participação e desenvolvimento. 

 
 
 

5.1 AULAS 

 
 
 

5.1.1 Aula I 
 
 
 
 
 

Tema da Aula: 

Ritmos e batidas/sons corporais. 

Conteúdo: 

Exercícios rítmicos com corpo, pulso, tempo quartanário. 

Materiais: 

 Corpo 

Metodologia: Procedimentos e Organizações 

Prática de batidas corporais através de contagem de tempo do compasso 

quaternário. 

Referencial Metodológico: 

Ciavatta, Lucas. O Passo: A pulsação e o ensino – aprendizagem de ritmos. 

Rio de Janeiro. Edição do autor, 2003. 
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A primeira aula, sob a temática de ritmos e batidas/sons corporais, tendo 

como material o corpo, aborda-se exercícios rítmicos com o corpo e os conceitos 

de pulso e tempo quartanário. 

 
Nesta aula, executa-se movimentos rítmicos, caminhando pela sala, 

contando até quatro – compasso quaternário - cada passo representa um tempo, 

onde o objetivo é a turma caminhar no mesmo ritmo, estabelecendo um pulso. 

 
A partir da evolução da turma, pode-se acrescentar as palmas, 

acompanhando os passos, depois alternando as palmas durante os quatro 

tempos. 

 
Ex: Conforme tabela á baixo, alterna-se entre as 5 atividades, sons e 

silêncio, onde utilizo o símbolo (#) para o som de uma batida de palmas, e o 

símbolo (–) para o silêncio das palmas, no silêncio das palmas se escuta o som 

do passo ou da contagem do tempo. 

 
 

 
*Tabela 1 

 
 

 
TEMPO 

 
ATIVIDADE 

1 

 
ATIVIDADE 

2 

 
ATIVIDADE 

3 

 
ATIVIDADE 

4 

 
ATIVIDADE 

5 

 
1 

 
# 

 
# 

 
- 

 
# 

 
# 

 
2 

 
# 

 
- 

 
# 

 
- 

 
- 

 
3 

 
# 

 
# 

 
- 

 
- 

 
# 

 
4 

 
# 

 
- 

 
# 

 
# 

 
# 
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*Podem ser utilizadas variações desta tabela. 

 
 

Após estas execuções, a turma pode ser dividida em grupos, onde 

cada grupo divide as palmas – vozes – executando o som das palmas em 

tempos diferentes. 

Nesta atividade espera-se que os alunos tenham uma introdução ao 

conhecimento de ritmo – pulso – e que consigam executar os movimentos com 

a marcação de pulso. Os passos servem para marcar o tempo, as palmas servem 

como o acompanhamento, a percussão a ser executada dentro de cada tempo. 

Aqui se desenvolve o ritmo, a coordenação motora, o ouvir, e o executar em 

grupo. 

 

 
5.1.2 Aula II 

 
 
 
 
 

Tema da Aula: 

Ritmos e batidas/sons corporais. 

Conteúdo: 

Exercícios rítmicos com corpo, pulso, tempo quartanário. 

Materiais: 

 Corpo 

Metodologia: Procedimentos e Organizações 

Prática de batidas corporais através de contagem de tempo do compasso 

quaternário, organizando diferentes sons dentro de cada tempo. 

Referencial Metodológico: 

Ciavatta, Lucas. O Passo: A pulsação e o ensino – aprendizagem de ritmos. 

Rio de Janeiro. Edição do autor, 2003. 
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A segunda aula aprimora-se o que foi aplicado na anterior, nesta, além 

dos sons das palmas, se inclui outros sons, também executados com o corpo, e 

no mesmo conceito de compasso quaternário, porém sem a contagem com os 

passos, pois o som de batida de pés será utilizado como percussão e não como 

contagem de tempo. 

 
Utilizando os sons das palmas, batidas dos pés, estalos de dedos, batidas 

no tórax, abdômen, pernas e a voz, executa-se uma seqüência, onde cada batida 

acompanha um som vocal. 

 
EXEMPLO: 

 
*Tabela 2 

 
 

 
MOVIMENTO 

 
SOM VOCAL 

 
PALMAS 

 
PÁ 

 
BATIDA COM OS PÉS 

 
TUM 

 
ESTALO DE DEDOS 

 
XÍ 

 
BATIDA NO TÓRAX 

 
TO-CO 

 
BATIDA NO ABDÔMEN 

 
TE-QUE 

 
BATIDA NAS PERNAS 

 
TA-CA 

 

*Nos sons onde se pronuncia duas sílabas, cada sílaba se refere á uma 

batida da mão neste local, um exemplo, quando se canta “TA-CA” bate-se com 
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a mão direita e a esquerda nas pernas, uma de cada vez, respeitando uma 

batida por sílaba, assim também no TO-CO, e no TE-QUE. 

 
Com estes movimentos, executa-se uma sequência de batidas, pensando 

sempre no ritmo e no pulso, pode- utilizar a seguinte sequência, em compasso 

quaternário: 

 
|: TUM | PÁ | TUM TUM | PÁ | TUM | PÁ | TUM TUM | PÁ :|| 

 
| TA-CA TA-CA | TE-QUE TE-QUE | TO – CO | PÁ | TA-CA TA-CA | TE- 

QUE TE-QUE | TO – CO | XÍ | TA-CA TA-CA | TE-QUE TE-QUE | TO – CO | PÁ 

| TA-CA TA¹| TA-CA | -- PÁ² | PÁ | 

 
Esta sequência pode ser executada várias vezes, iniciando em uma 

velocidade lenta, aplica-se inicialmente a primeira frase – oito compassos iniciais 

- repetindo até que todos consigam acompanhar, após se inclui os próximos oito 

compassos – fixando também estes sons e movimentos, até que se possa 

chegar nos próximos oitos compassos – últimos – onde se observa uma variação 

de som dentro do compasso 21 – |TA-CA TA¹| - onde se tem três sons, e no 

compasso 23 - |-- PÁ²|- onde o espaço com os traços representa uma pequena 

pausa, e o som acontece no contratempo. Após pode-se aumentar a velocidade 

do tempo, aos poucos, mas todos devem conseguir executar os movimentos 

juntos, estabeleça um ritmo onde todos consigam acompanhar. 

 
Divida a turma em grupos, cada grupo deve criar uma sequência musical, 

utilizando os sons trabalhados. Nesta atividade eles podem utilizar uma música 

que eles gostem, e acompanhá-la com os sons corporais. Após,  os grupos 

apresentam suas criações e ensinam suas sequências rítmicas aos demais 

grupos. 

 
Nesta atividade se explora, além do ritmo, a criatividade dos alunos no 

trabalho de composição, o trabalho em equipe, o saber escutar e esperar pelo 

outro, também a comunicação, ao ensinar os demais colegas a executar as suas 

sequências. 
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5.1.3 Aula III 
 
 
 
 
 

Tema da Aula: 

Conhecendo figuras musicais de tempo 

Conteúdo: 

Conhecer figuras musicais de tempo, trabalhando com figuras de mínima, 

semínima, colcheia e pausas. 

Materiais: 

 Papel e lápis 

 Quadro 

Metodologia: Procedimentos e Organizações 

Explicar cada figura de tempo. Quanto tempo vale e quantos cabem em um 

compasso quartenário. 

Referencial Metodológico: 

Pozzoli, Guia teórico- prático para o ensino do ditado musical- parte I e II. São 

Paulo, Ricordi Brasileira, 1983. 

 

A aula de número três tem como temática o conhecimento das figuras 

musicais de ritmo. Aborda o conhecimento de tempo e as figuras de mínímia, 

semínima, colcheia e pausas. 

 
Apresenta-se os conceitos das figuras musicais, dividindo-as em 

compassos quaternários. Utilizando a sílaba “tá” em cada tempo, aumentando 

ou diminuindo conforme a figura. 

 
*Tabela 3. 
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FIGURA 
 

TEMPO 

MÍNIMA –  

 

2 TEMPOS 

SEMÍNIMA -  

 

1 TEMPOS 

COLCHEIA -  

 

½ TEMPO 

 

PAUSA DE SEMÍNIMA - 

 

SILÊNCIO DE 1 TEMPO 

 

Cria-se alguns compassos com estas figuras, e executa-se a leitura 

utilizando o som de “Tá” conforme o tempo de cada figura, sempre respeitando 

o número de tempo referente a um compasso simples – quaternário. 

 

Exemplo:  

Podem ser feitas outras variações. 

 

Nesta  atividade  se  utiliza  a  pausa  de  semínima  (    ), e a figura de 

colcheia em par ( ), para fechar um tempo. O uso das demais figuras deve 

ser utilizada somente após o domínio destas figuras, pois exige do aluno uma 

vivência e um conhecimento maior de ritmo. 

 
Após o entendimento sobre as figuras, os alunos, em grupos, criam 

sequências, de no mínimo quatro compassos quaternários - defina a quantidade 

de compassos conforme o desenvolvimento da turma – esta composição deve 

ser escrita e executada para a turma. Para a execução pode se utilizar a voz ou 

palmas. 
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Esta atividade inicia o aluno a leitura de figuras musicais – de ritmo -, 

estimula a criatividade – composição musical – a coordenação motora, o ouvir e 

acompanhar o grupo. 

 
 

 
5.1.4 Aula IV 

 
 
 
 
 

Tema da Aula: 

Conhecendo figuras musicais de tempo 

Conteúdo: 

Trabalhar com figuras de mínima, semínima, colcheia e pausas, criação de 

compassos e execução dos mesmos. 

Materiais: 

 Baquetas artesanais 

 Classe escolar 

 Papel e lápis 

 Quadro 

Metodologia: Procedimentos e Organizações 

Criação das baquetas, Escrita e execução das figuras de tempo, formando 

compassos quaternários.Criação de compassos através das figuras já 

estudadas. 

Referencial Metodológico: 

Pozzoli, Guia teórico- prático para o ensino do ditado musical- parte I e II. São 

Paulo, Ricordi Brasileira, 1983. 

Ciavatta, Lucas. O Passo: A pulsação e o ensino – aprendizagem de ritmos. 

Rio de Janeiro. Edição do autor, 2003. 
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A quarta aula tem como tema a prática e exercícios com figuras de tempo, 

visando a criação e execução de compassos quaternários com figuras de tempo. 

Nesta aula os alunos confeccionam baquetas para utilizar durante suas músicas. 

 
CONFECÇÃO DAS BAQUETAS: 

 
Material: 

 
-Palitos de algodão doce 

 
-Fita crepe 

 
Utilizando palitos de algodão doce – também pode se utilizar palitos de 

churrasquinho, porém estes são mais frágeis, tendo menor durabilidade – junta-

se três palitos, e com a fita crepe fixa-se os três juntos, passando a fita em três 

ou quatro pontos – em baixo, no meio e em cima -, para ficar bem fixo e mais 

resistente. 

 
Cada aluno confecciona um par de baquetas. 

 
Nesta atividade, além das baquetas e do corpo, também será utilizada 

classes escolares, estas que deverão ser colocadas duas filas, de modo que as 

classes fiquem lado a lado e uma fila de frente para a outra. Isso facilita a 

visualização dos colegas. 

 
Utilizando o movimento dos passos, para a contagem de tempo – 

conforme aula 1- porém sem sair do lugar, cada aluno posicionado em frente a 

uma mesa, e com uma baqueta em cada mão, será executado as composições 

que os grupos fizeram na aula anterior – aula 3 - . Cada grupo escreve sua 

composição no quadro para que os demais possam acompanhar, e, após 

executarem cada composição individualmente, junta-se todas as composições e 

a reproduz como uma única música. 
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Nesta aula o aluno pode ter um contato com um instrumento feito de 

material alternativo, onde ele mesmo o confeccionou – e com isso  compreender 

que o fazer música não é somente tocar um instrumento convencional-, 

abordamos também o trabalho em equipe, a leitura musical, a composição e a 

socialização da turma. 

 
 

 
5.1.5 Aula V 

 
 
 
 
 

Tema da Aula: 

Musicando com copos 

Conteúdo: 

Aprendizagem e execução do jogo de copos, acompanhamento do jogo com 

música. 

Materiais: 

 Copos ou Latas de Nescau 

 Mesa escolar 

Metodologia: Procedimentos e Organizações 

Iniciação do jogo de copos, executar o jogo com a música. 

Referencial Metodológico: 

BEINEKE, Viviane. Música, jogo e poesia na educação musical escolar. Música 

na Educação Básica. Porto Alegre, v. 3, n. 3, setembro de 2011. 

 

A aula de número cinco tem como temática o ritmo e o tempo musical, 

praticados através do jogo do copo – Cup Song – troca de copos durante a 

execução de música. 

 
Para esta aula utiliza-se como material, latas vazias de achocolatado, 

também pode ser utilizado copos de polipropileno – o copo de acrílico não é 
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recomendável pois pode quebrar- porém as latas tem um som mais expressivo 

é de fácil acesso, e mostra a possibilidade da utilização de material reciclável. 

 
Coloca-se os alunos sentados em roda, pode utilizar o chão da sala ou as 

classes, o importante é que fiquem um ao lado do outro e que tenha apoio para 

colocar os copos – em cima da classe ou no chão -. 

 
Como acompanhamento utiliza-se a música “Escravos de Jó”, e no ritmo 

da música os alunos vão passando as latas para quem está ao seu lado, a direita 

– pega a lata e passa, respeitando o pulso-. Após estarem com o pulso definido, 

aplica-se variações conforme a letra da música: 

 

 
LETRA 

 
MOVIMENTO 

 

Escravos de Jó, jogavam caxangá 
 
Pegue a lata e passe para o colega 

 

Tira 
 
Pegue a lata e a levante 

 

Põe 
 
Coloque a lata na mesa/chão 

 

Deixa ficar 
 
Solte a lata na mesa/chão e levante a 

mão 

 

Guerreiros com guerreiros fazem 
 
Pegue a lata e passe para o colega 

 
Zig , Zig 

 
Pegue a late e a coloque de um lado 

para o outro sem soltar, fazendo o 

movimento de zig-zague 
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Zá 
 

Passe a lata para o colega. 

 

LETRA COMPLETA “ESCRAVOS DE JÓ” 

 
“Escravos de Jó, jogaram caxangá 

Tira, põe, deixa ficar 

Guerreiros, com guerreiros fazem 

Zig, zig, zá 

Guerreiros, com guerreiros fazem 

Zig, zig, zá.” 

 

 
A música pode ser repetida várias vezes, até que consigam executar os 

movimentos em um mesmo ritmo. 

 
 

 
5.1.6 Aula VI 

 
 
 
 
 

Tema da Aula: 

Musicando com copos 

Conteúdo: 

Aprendizagem e execução do jogo de copos, acompanhamento do jogo com 

música. 

Materiais: 
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 Copos ou Latas de Nescau 

 Mesa escolar 

 Caixa de som 

 Projetor 

Metodologia: Procedimentos e Organizações 

Aplicação do jogo de copos, executar o jogo com a música. 

Referencial Metodológico: 

BEINEKE, Viviane. Música, jogo e poesia na educação musical escolar. Música 

na Educação Básica. Porto Alegre, v. 3, n. 3, setembro de 2011. 

 

A sexta aula tem o desenvolvimento do Cup Song – jogo dos copos, 

iniciado na aula anterior. 

 
Para executar esta aula, o professor deve assistir alguns vídeos sobre o 

“cup song”, estes vídeos você pode encontrar na internet, onde mostram como 

executar os movimentos. 

 
Ao iniciar a aula, mostre o vídeo para os alunos, e a partir do vídeo inicie 

a execução dos movimentos. 

 
O vídeo de Anna Kendrik, da música “When I’m gone”, no qual ela canta 

e faz percussão com copos, é um dos vídeos indicado para os alunos, pois neste, 

ela acompanha toda a música utilizando a percussão de copos. 

 
Divida os movimentos em duas partes, em movimento lento, executa-se a 

primeira parte, repita várias vezes até que este movimento esteja fixado pelos 

alunos. Só passe para a segunda parte após a primeira estiver dominada pelos 

alunos. 

 
Em anexo, encontra-se as imagens explicativas sobre o cup song. 

 
1/1 - Coloque o copo na mesa. Para começar, você precisará estar de frente 

para uma mesa e colocar um copo em cima dela. A boca do copo (a abertura) 
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deve estar para baixo. Deixe um pouco de espaço para as próprias mãos em 

ambos os lados. 

2/1 - Bata palmas duas vezes. Bata as palmas das mãos diretamente acima do 

copo, duas vezes. Tente deixar as mãos a aproximadamente 15 centímetros 

acima do copo. 

Se as mãos estiverem muito longe do copo, será mais difícil aumentar a 

velocidade. 

3/1 - Bata no fundo do copo três vezes. Faça-o alternando as mãos, comece 

com a mão direita, use a esquerda e novamente a direita. Você deve usar as 

pontas dos dedos para tocar no copo. Esta opção também pode ser substituída 

por batidas na mesa – bater as mãos na mesa – ao lado do copo, mas mantendo 

a alternância das mãos. 

4/1 - Bata palma uma vez. Bata as palmas das mãos acima do copo, lembrando 

de não deixar as mãos muito longe do copo. Neste movimento é apenas uma 

batida de palma. 

5/1 - Pegue o copo. Segure-o pelo fundo, com a mão direita, levantando-o. 

Tente fazer barulho ao pegar o copo, não afaste muito o copo da mesa. 

6/1 – Leve o copo para a direita e coloque novamente na mesa. Mova-o um 

pouco para a direita, colocando-o novamente na mesa. Fazer barulho ao solta- 

lo, com a abertura para baixo. 

Aqui se faz uma divisão dos movimentos, onde dividimos em dois 

momentos, até agora foi trabalhado o primeiro momento, agora passamos para 

o segundo. Esta divisão é importante para que os alunos possam aprender aos 

poucos, o primeiro momento é mais simplificado, o segundo movimento é mais 

complexo, este exige um pouco mais de trabalho. Seguimos com o segundo 

momento: 

1/2 – Bata palma uma vez. Bata as palmas das mãos um vez, acima do copo, 

lembrando de não deixar as mãos muito longe do copo, para não prejudicar o 

tempo do próximo movimento. 
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2/2 – Segure o copo com a mão direita. Vire a mão, de forma que o polegar 

fique apontando para baixo e a palma da mão virada para a direita, movimento 

de dentro para fora. Pegue o copo com a mão nesta posição. 

3/2 – Gire o copo. Ao pegar o copo com a mão na posição citada no movimento 

anterior, naturalmente a mão fará um giro de aproximadamente 90 graus. A 

abertura (boca) do copo ficará voltada para a esquerda. 

4/2 – Bata na abertura do copo. Use a palma da mão para bater na boca do 

copo. É importante que a palma da mão cubra o maior espaço possível da 

abertura do copo, para que o som reproduza com maior volume 

5/2 - Continue a girar o copo, em torno de quarenta e cinco graus: Vire o 

copo, o deixando quase em pé, com a abertura para cima. 

6/2 - Bata a borda do copo na mesa. Bata com a borda do copo na mesa antes 

que ele fique totalmente em pé. 

7/2 – Passe o copo para a mão esquerda. Continue a girar o copo em sentido 

horário, segure-o no fundo, fazendo barulho ao pegá-lo. 

8 /2– Bata a mão direita na mesa. Bata a mão direita na mesa, a frente do 

corpo. 

9/2 – Coloque o copo na mesa. Passe o copo por cima da mão direita, que está 

na mesa, coloque o copo na mesa, com a abertura para baixo. O copo fica ao 

lado direito do corpo. 

 
Repete-se todos os movimentos, nesta mesma ordem, durante toda a 

execução da música. É importante que todos os movimentos reproduzam sons, 

pois estes sons são os que mantém o ritmo da música. 

 
Abaixo está uma tabela onde utilizo alguns símbolos para representar os 

movimentos, logo após encontra-se a sequência na qual os movimentos deverão 

ser executados. 

 

Palma * 

Pegar copo @ 
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Soltar copo com o fundo para baixo L 

Bater mão na mesa # 

Bater copo na mesa P 

Pegar copo com o polegar para baixo d 

Bater copo na palma da mão > 

Pegar no fundo do copo ¬ 

Soltar copo com boca para baixo Π 

Bater ponta dos dedos no fundo do 

copo 

+ 

 

 

Sequência dividida em duas partes. 

 
* * +  + + * @ L 

 
* D >  P ¬  # Π 

 
 

 
Pode ajudar cada aluno individualmente, direcionando a mão dele para 

executar cada movimento. 

 
Esta atividade pode exigir mais tempo – duas ou três aulas- dependendo 

do desenvolvimento da turma. 

 
 

 
5.1.7 Aula XII 

 
 
 
 
 

Tema da Aula: 
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O jogo de copos em músicas variadas. 

Conteúdo: 

Adaptação do cup song 

Materiais: 

 Copos ou latas 

 Mesa escolar 

 Caixa de som 

Metodologia: Procedimentos e Organizações 

Aplicação do cup song em músicas escolhidas pelos alunos. 

Referencial Metodológico: 

BEINEKE, Viviane. Música, jogo e poesia na educação musical escolar. Música 

na Educação Básica. Porto Alegre, v. 3, n. 3, setembro de 2011. 

 

A sétima aula segue com a temática do jogo de copos, relembrando os 

movimentos aprendidos e aplicando-os em músicas pré selecionadas. 

 
Nesta aula, os alunos escolhem uma música – importante que seja 

quaternária, pois estes movimentos se encaixam em músicas com quatro tempos 

– e aplica-se nela os mesmos movimentos aprendidos na aula anterior. 

 
A oportunidade dos alunos poderem escolher a música com a qual irão 

trabalhar, lhe dão mais entusiasmo em fazer a atividade, com isso também o 

professor pode conhecer mais os alunos, abrindo um leque maior de 

oportunidades para trabalhos posteriores. 

 
Pode dividir em grupos, e cada grupo escolher uma música, porém esta 

opção exige mais tempo, pois tem que trabalhar um grupo de cada vez, ou dividi-

los em espaços separados para um grupo não prejudicar o outro, a opção mais 

aconselhável é fazer uma votação com a turma, com algumas músicas que eles 

escolheram, e eleger uma delas para ser trabalhada. 
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Após a escolha, adapta-se a percussão conforme o ritmo – velocidade – 

da música, usando exatamente os mesmos movimentos da aula anterior. 

 
Aqui teremos mais uma experiência de ritmo, escuta e percepção, pois, 

ao escutar a música, eles terão que adaptar os movimentos no tempo certo. 

 
 

 
5.1.8 Aula XIII 

 
 
 
 
 

Tema da Aula: 

Compondo com o jogo de copos e sons corporais 

Conteúdo: 

Compondo através dos movimentos do cup song e sons corporais. 

Materiais: 

 Copos ou latas 

 Mesa escolar 

 Caixa de som 

 Corpo 

 Celular 

Metodologia: Procedimentos e Organizações 

Aplicação do cup song e sons corporais em composições dos alunos. 

Referencial Metodológico: 

BEINEKE, Viviane. Música, jogo e poesia na educação musical escolar. Música 

na Educação Básica. Porto Alegre, v. 3, n. 3, setembro de 2011. 

Ciavatta, Lucas. O Passo: A pulsação e o ensino – aprendizagem de ritmos. 

Rio de Janeiro. Edição do autor, 2003 

 

Na aula de número oito, os alunos exploram a criatividade, onde irão 

compor ou adaptar músicas, utilizando sons corporais e sons reproduzidos no 
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cup song, sempre  respeitando  o ritmo. Após   os  alunos  avaliarão as 

apresentações de seus colegas. 

 
Os alunos, separados em pequenos grupos, de quatro ou cinco alunos, 

devem criar e reproduzir uma composição sonora feita com os sons trabalhados 

e também a voz, nesta atividade eles podem utilizar sons livres, movimentos do 

jogo de copos, batidas e sons corporais, cantar ou acompanhar alguma música. 

É importante deixar os alunos livres nas escolhas de quais sons devem utilizar, 

porém, devem mesclar os sons corporais com os sons dos copos, e que esta 

reprodução tenha uma rítmica estável. 

 
Deve-se estabelecer um tempo mínimo para esta execução, um minuto e 

trinta segundos, ou dois minutos são algumas opções de tempo de duração, para 

poderem explorar os sons de diversas formas. 

 
Esta atividade não precisa ter registro escrito, os alunos podem somente 

executar os sons. 

 
Serão necessárias, no mínimo, duas aulas para esta atividade, para 

criação e apresentação. As apresentações devem ser filmadas. 

 
Após as apresentações, é enviado um vídeo para cada grupo, um vídeo 

da apresentação de outro grupo, e este analisa os movimentos, o ritmo e a 

criação, comenta a atividade, faz apontamentos sobre os pontos positivos ou 

algo que possa ser melhorado, explorando os conhecimentos que receberam até 

esta aula, expondo suas críticas e análises sobre as criações, colaborando com 

diversos olhares sobre a atividade. 

 
 

 
6- SOBRE A AVALIAÇÃO: 
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Sabemos que cada aluno tem seu tempo de aprendizagem, alguns com 

maior facilidade e outros que necessitam de um pouco mais de atenção, e 

também podemos ter entre eles algum aluno com necessidades especiais. 

Pensando em uma melhor forma de avaliação, sugiro que seja feita através dos 

seguintes fatores: 

 
Participação; 

Trabalho em grupo; 

Execução dos trabalhos; 

Desenvolvimento rítmico. 

Cada avaliação deve ser feita através do desenvolvimento pessoal de 

cada aluno, lembrando de suas limitações. 

 
 

 
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

Como podemos constatar, não é recente a busca no aperfeiçoamento da 

pedagogia no ensino da música. 

 
Entre os séculos XIX e XX houve uma ruptura no modo mecânico e 

meramente teórico adotado na educação musical. Émile Jacques-Dalcroze foi o 

primeiro responsável por essa ruptura. A partir de observações feitas sobre seus 

alunos, constatou a mecanicidade do ensino, sem apropriação sobre o que era 

estudado. 

 
Dalcroze desenvolveu uma metodologia na qual a aprendizagem da 

música passa pela vivência, pela experimentação, pelo movimento. Através dos 

pilares da rítmica, do solfejo e da improvisação, o método Dalcroze levou a 

aprendizagem da música a um nível mais elevado e mais exitoso, visto que 
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estimulava a audição do aluno, provocando nele sensações, exercitadas nos 

movimentos corporais: fonte do sentir e do criar musical. 

 
Com base na proposta de Dalcroze, Edgar Willems e Carl Orff também 

lançaram propostas pedagógicas no ensino musical. Willems centralizou sua 

proposta na escuta como aspecto fisiológico, como estímulo emocional e como 

entendimento do que se ouve: ouvir, escutar e entender. Entendendo, cria-se. Já 

Carl Orff, em sua proposta metodológica, afastou a teoria e a técnica e pautou a 

aprendizagem musical na prática. A partir de um conjunto de instrumentos, 

conhecidos como “instrumentos Orff”, levava os alunos à vivência da música, à 

prática. 

 
A música sempre foi um recurso ao qual os profissionais em educação 

recorrem - nas diferentes áreas do conhecimento - seja como um modo de 

apresentar um conteúdo, aplicação de atividades ou fixação do conteúdo - 

criação/paródias. 

 
A partir da Lei 11.679 de 18 de agosto de 2008, implantou-se formalmente 

a Música no currículo escolar. A abertura desta área no currículo das escolas é 

benéfico, visto que as instituições de ensino devem formar o aluno em sua 

totalidade: intelectual, social e culturalmente. 

 
No entanto, essa implementação esbarra na escassez de profissionais 

formados em Música especificamente. As aulas de música têm sido incorporadas 

às aulas de Artes e ministradas por professores de Artes - formados, em geral, 

em Artes Plásticas ou Visuais - e/ou professores unidocentes - formados em 

Pedagogia. Outro empecilho, por assim dizer, no êxito do ensino musical é a 

escassez de material específico nas escolas - tanto teóricos/conceituais quanto 

instrumentos. No meio de tudo isto está o professor. Com tempo e recursos 

limitados, o profissional tem que se adequar ao que lhe é oferecido e despertar 

no seu aluno o interesse necessário à aprendizagem. Como em qualquer área, 

a vivência e a significação é que motivam o aluno e o levam ao conhecimento 

esperado. Com base nas limitações infligidas aos profissionais e à luz das 

teorias pedagógicas de 
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Dalcroze, Willems e Orff, acata-se a ideia de lançar mão de um recurso 

disponível a todos que participam do processo de ensino e aprendizagem 

musical: o corpo. Desde que Dalcroze observou a rigidez e a mecanicidade de 

seus alunos e percebeu a necessidade de seus eles vivenciarem a música 

através do corpo - sensibilidade e movimento, o corpo surge como um recurso 

pedagógico essencial na sensibilização e na criação musical. As batidas, as 

pulsações e os tempos musicais se tornam mais significativos quando 

experimentados - e isso é possível no movimento corporal. 

 
Na proposta realizada, o foco foi compreender como o corpo e seus 

movimentos podem - e devem - ser explorados no ensino musical, servindo como 

meio de recepção, compreensão e criação musical; como meio de reprodução, 

seja somente o corpo ou com auxílio do uso de instrumentos não convencionais. 

Tendo como ponto de partida as observações e dificuldades que encontrei 

durante a realização de Estágio em Música com alunos  de escola pública, nas 

quais averiguou-se a falta de experimentação musical dos alunos pela 

deficiência no oferecimento de aulas de Música e pela escassez de instrumentos 

para a prática 

 
O Estágio nos mostra a realidade da sala de aula, nos prepara para a 

atuação como docente, elaborando planos de aula e aplicando em turmas com 

grande número de alunos. 

 
Após as observações com a turma, e também ao verificar que a escola 

não possuía instrumentos musicais, pensar em um planejamento de aula para o 

estágio se tornou um pouco difícil, após pesquisas e experiências já vividas 

durante a graduação, concluí que a utilização do corpo como recurso seria o 

melhor método de ensino para iniciação destes alunos na música. Onde também 

poderiam aprender que o fazer musical não se dá somente por meio de 

instrumentos convencionais, mas também do nosso principal instrumento, o 

corpo. 

 
Em consonância com as metodologias estudadas, construiu-se uma 

proposição na qual as teorias musicais são explicadas e aplicadas através da 
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experimentação corporal. O que pode ser constatado que esse tipo de 

abordagem torna a aprendizagem musical mais fácil e mais significativa para  os 

alunos, pois podem sentir, compreender e (re)criar a música, não limitando- se 

apenas a absorver conceitos e ouvir e reproduzir mecanicamente sons pré- 

determinados. Outro fator importante a ser destacado é o fato de que esse 

trabalho em conjunto desenvolve a cooperação, o planejamento coletivo, o ouvir 

atentamente, o respeito às ideias dos outros, a criatividade e o emocional de 

todos os envolvidos nesse processo. 

 
Estas propostas objetivam compreender como o corpo e outros materiais 

podem auxiliar na musicalização dos alunos, servindo como instrumento de 

criação e reprodução musical, também a utilização de materiais recicláveis na 

construção de instrumentos não convencionais, a fim de tornar a educação 

musical mais acessível aos alunos. A utilização do corpo e de instrumentos não 

convencionais também serve para conhecimento e aprendizagem de ritmo, 

podendo ser aplicada também em aulas de música com alunos que já tem algum 

conhecimento musical, focando no desenvolvimento e aperfeiçoamento de ritmo. 

 
Pensando em uma forma de musicalizar , pois muitas escolas ainda não 

possuem aula de música e nem instrumentos musicais convencionais, utilizamos 

o corpo como o próprio instrumento, dando ênfase ao aprendizado rítmico e a 

composição. O trabalho em grupo é algo que também tem grande importância, 

pois os alunos precisam aprender a escutar e acompanhar os colegas, 

executando criações em grupo e também com alternações de ritmos. 

 
A composição faz com que eles explorem a criatividade, colocando em 

prática os movimentos rítmicos que havíamos trabalhado. 

 
O uso do corpo como ferramenta de ensino funciona como algo prazeroso, 

inicialmente com dificuldades de execução de movimentos e talvez a falta de 

interesse dos alunos, pois, como muitos, eles podem ter o pensamento de que 

aprender música é somente aprender a tocar um instrumento convencional, 

então eles podem ter um pouco de receio ao iniciar 
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as atividades. Contanto, ao longo das aulas, se tem um grande desenvolvimento, 

na participação, na socialização, no ritmo, na criação e/ou composição, e no 

interesse pelas aulas. 

 
O trabalho com o corpo tem um grande desenvolvimento de socialização 

entre os alunos, são sons e criações trabalhados em grupos, então este método 

ajuda muito no entrosamento entre os colegas, não sendo este o principal foco, 

mas isto se torna de extrema importância quando se trata de sala de aula. 

 
O aprendizado rítmico, pulso, tempo, vai crescendo á cada aula, 

certamente o uso do corpo, dos passos, da voz, do pulsar do coração, é o melhor 

método de aprendizagem de tempo/pulso, o desenvolvimento destes alunos é 

muito significativo, mesmo com poucas aulas. Toda esta aprendizagem auxilia 

na inserção de outros instrumentos, também á introdução á leitura de figuras de 

tempo, e á escrita musical. 

 
A utilização de materiais alternativos ou recicláveis para construção de 

instrumentos também desperta a consciência de reutilização de materiais que 

podem ser considerados como lixo, fazer música com algo diferente, algo que 

eles não estão acostumados, a possibilidade de fazer música com qualquer 

objeto, desperta a curiosidade, a criatividade e o interesse pela arte de fazer 

música. A utilização destes materiais trás uma possibilidade maior ao acesso da 

música, pois muitas escolas não possuem instrumentos musicais. Através destes 

materiais os alunos podem construir seus próprios instrumentos, e assim, poder 

fazer música utilizando algo além dos instrumentos considerados tradicionais. 

 
Estas atividades podem ser desenvolvidas com alunos de qualquer idade, 

adaptando-as conforme o desenvolvimento destes e suas limitações. 
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ANEXOS: 

 
 
 

 
CUP SONG (JOGO DE COPOS) 

 
1° Movimento 

 
1/1 - Coloque o copo na mesa 

1/1 

                        4/1 - Bata palma uma vez. 

4/1 - 

 
 

2/1 - Bata palmas duas vezes 

2/1 - 

 
 
 

 
5/1 - Pegue o copo. 

5/1 - 

 

 
3/1 - Bata no fundo do copo três 

vezes. 
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6/1 – Leve o copo para a direita e 

coloque novamente na mesa. 

 
 
 
 
 
 

 
2° movimento: 

 

1/2 – Bata palma uma vez. 

1/2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3/2 – Gire o copo 

3/2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/2 - Continue a girar o copo 

Em torno de 45 graus. 

6/1 - 

 

 
 

 
2/2 – Segure o copo com a mão 

direita 

2/2 - 

 

4/2 – Bata na abertura do copo 

4/2 - 

 
 
 
 
 
 
 

. 
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5/2 - 

 

 

6/2 - Bata a borda do copo na 

mesa 

6/2 - 

 

 

7/2 – Passe o copo para a mão 

esquerda 

7/2 - 

 

 
8/2 – Bata a mão direita na mesa. 

 
8/2 - 

 

 
 
 
 

 
9/2 – Coloque o copo na mesa. 

 
9/2 - 

 
 

*Imagens retiradas do site https://pt.wikihow.com/Fazer-a-M%C3%BAsica-do-Copo 

https://pt.wikihow.com/Fazer-a-M%C3%BAsica-do-Copo

