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COMPREENDER O RITMO E AS ATIVIDADES RITMADAS PARA 

DESMISTIFICAR AS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Ana Cristina Ribeiro Silva 

Curso de Educação Física – Unip - Limeira 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quem ao menos uma vez na vida já pronunciou ou ouviu a afirmativa: “Eu não tenho 

ritmo!”; vamos começar este texto reelaborando este conceito de “ritmo”, e refletindo sobre 

alguns paradigmas a respeito deste termo, que muitas vezes é desafiador, e acaba coibindo a 

prática de atividades ritmadas extremamente prazerosas. 

Buscando a etimologia da palavra: 

 

De início, reconheçamos que o senso (mais) comum costuma relacionar a palavra 
“ritmo” à origem grega rheo, que significa “fluir”, ou, ainda “rio”, segundo diversos 
autores. Nada mais sedutor do que associar a ideia de ritmo à de fluência, seja do 
som, seja do movimento, seja a mera fluência do tempo: afinal, “tudo flui” (panta 
rhea), diziam os gregos. (CASTILHO, 2009) 

 

 Podemos encontrar inúmeros pesquisadores desta área e inúmeras abordagens deste 

termo, e como qualquer coisa em nossa vida a definição será dada a partir das experiências 

relacionadas ao assunto e ao campo de estudo do autor. Por exemplo, para Dalcroze “o ritmo é 

um principio vital e é movimento”; para Platão “o ritmo é o movimento ordenado”; para Tagore 

“o mesmo fluxo de vida que corre por nossas veias, noite e dia, corre pelo mundo da dança em 

pulsações ritmadas”, para Le Boulch “o ritmo é uma organização ou uma estruturação de 

fenômenos que se desenrolam no temo”; para Tubino “é a qualidade física explicada pelo 

encadeamento de tempo ou pelo encadeamento energético, pela mudança de tensão e de 

repouso, enfim, pela variação com repetições periódicas, estando presente em todas as 

modalidades esportivas”. (in ARTAXO e MONTEIRO, 2013 p.10) 

 Dessa maneira alguns autores compreendem o ritmo com uma visão mais poética no 

sentido de fluição e outros de uma forma mais exata, como uma forma de medida ordenada do 

fluxo. Contudo, a própria etimologia da palavra ritmo ligado ao número (com uma visão 

simplista, dura e exata) se torna poética na visão de Pitágoras conforme descreve o filósofo 

Mário Dias: 

 

A palavra número vem de numerus (em latim), que por sua vez, vem de nomos, lei, 
norma (em grego). Corresponde-lhe, no grego, a palavra arithmós. Esta vem do 
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termo rythmós, do radical rhe, de onde rhêo, do verbo rhein, que significa fluir. Há 
um parentesco entre número e ritmo, portanto. Há uma analogia, em cujos logos 
ambos se identificam. O fluxo da criação implica no número. 
"Ritmo é a periodicidade percebida. Trata-se da medida em que tal periodicidade 
deforma em nós o fluxo habitual do tempo. assim, todo fenômeno, perceptível aos 
nossos sentidos, destaca-se do conjunto dos fenômenos irregulares... para atuar só 
sobre nossos sentidos e impressioná-los de maneira totalmente desproporcionada à 
riqueza de cada elemento atuante", escreve Pius Serviano, pitagórico. Matilda C. 
Ghyka sintetiza estas palavras: "ritmo é a experiência do fluxo ordenado de um 
movimento”. 
Deste modo, o ritmo está para o tempo, assim com a simetria está para o espaço, 
salienta Warrain. 
A harmonia espacial (extensista) é simétrica; a harmonia temporal (intensista) é 
ritmo. 
Dizia Pitágoras, o que é confirmado por todos os pitagóricos posteriores, que 
arithmós era "posotetos Khyma ex monadon synkeimenon", ou seja, a série móvel, 
que jorra (que flui) da Mônada. (SANTOS, 2000) 

 

 Para compreender a descrição do autor que estuda Pitágoras e as relações com o ritmo, 

precisamos vislumbrar a Mônada, que para a biologia é um organismo ou unidade orgânica 

diminuta e muito simples, como um grão de pólen ou um protozoário flagelado e; para filosofia 

leibniziana1 , é um átomo inextenso com atividade espiritual, componente básico de toda e 

qualquer realidade física ou anímica, e que apresenta as características de imaterialidade, 

indivisibilidade e eternidade. 

Portanto, ritmo pode ser ao mesmo tempo exato e poético, e esta presente no menor 

organismo, unidade, átomo, ou seja, esta em todos nós. 

Segundo Castilho (2009) a origem etimológica do ritmo nos dá pistas, das noções 

envolvidas no conceito: fluência, medida, ordem, proporção. Assim, o ritmo, consiste, em 

última instância, num fenômeno, como o próprio tempo, cíclico. Ele supõe ocorrências 

periódicas de eventos, se não iguais, pelo menos comparáveis, que se repetem com ou sem 

regularidade. Dessa maneira, se configura como um processo, nunca um evento isolado. E como 

um processo sempre supõe uma construção: uma continuidade (fluência), um parâmetro 

norteador (medida), uma lógica interna (ordem) e a comparação entre suas partes (proporção). 

Além disso, podemos concluir, portanto que essa construção é essencialmente cognitiva, fruto 

direto do fenômeno da percepção humana. Dessa forma se torna fácil de entender que embora os 

ciclos da natureza existam, é a percepção humana quem os “ordena” em eventos reconhecíveis 

periodicamente, comparando suas durações e recorrências, ou seja, ritmo. 

Resumidamente, esta introdução visa à ampliação do conceito de ritmo, que muitas 

vezes ficam restritos ao ritmo musical ou a métrica musical. Dentro do nosso Brasil, ou 

ampliando para o globo terrestre existem inúmeros gêneros musicais (forró, samba, jazz, rock, 

���������������������������������������� �������������������
1 GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 

�



� 154 

hip hop, etc) cada um deles possui uma determinada organização para ter esta classificação 

especifica. Não iremos aprofundar a discussão sobre a vasta estrutura musical e suas partituras, 

pois diz respeito a outras áreas de estudos (música – arte; engenharia musical; som – física), 

entretanto, um conhecimento básico faz-se necessário. 

 

O som provém da vibração de um corpo e tem quatro propriedades importantes: 
frequência; a amplitude; timbre e duração. Música é o efeito produzido por 
combinações de durações de alturas. Altura refere-se à forma como o ouvido 
humano percebe a frequência fundamental dos sons, as baixas frequências como 
sons graves e as mais altas como sons agudos. Sendo assim, música é a combinação 
de som e tempo. Toda música contêm três elementos fundamentais: melodia, 
harmonia e ritmo. A melodia é a combinação de sucessivos sons com propriedades 
distintas. A harmonia é a combinação dos sons simultâneos, acordes. O ritmo é a 
forma como são dispostos os sons e silêncios; é o que produz a pulsação da música. 
A representação das propriedades do som é expressa através de uma escrita própria. 
A escrita musical é realizada na pauta musical com figuras e sinais que representam 
as características de cada nota. (SOUZA FILHO; GONCALVES; OLIVEIRA; 
2017) 

 

Como os autores acima apresentaram, em termos físicos, o som corresponde a uma 

vibração de determinada frequência. Consequentemente uma nota musical representa uma 

vibração numa frequência específica que é identificada como uma das 7 notas musicais (Dó, Ré, 

Mi, Fá, Sol, Lá, Sí) e suas variações tom maior menor e sustenido (#). 

De acordo com Pert (2009), cientista do novo paradigma, a faixa de som audível é 20-

20 mil hertz (Hz), que é uma medida de frequência, ou a razão da vibração do ar. Notem 

também (figura 1) que a frequência das ondas do cérebro humano cai dentro dessa faixa audível, 

sobrepondo-se, na extremidade inferior, à mesma frequência na qual os canais numa célula 

bombeiam íons impelidos por peptídeos e outras substâncias.  

 

Figura 1. Frequência Hz. 

Fonte: Pert; Marriott (2009,  p. 8). 
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 Enfim, tudo é vibração, e estas vibrações causam alterações fisiológicas em nosso 

corpomente. Segundo Muszkat (2012) in Weigsding (2014) a música, tem uma representação 

neuropsicológica extensa, com acesso direto à afetividade, controle de impulsos, emoções e 

motivação. Ela pode estimular a memória não verbal por meio das áreas associativas 

secundárias as quais permitem acesso direto ao sistema de percepções integradas ligadas às 

áreas associativas de confluência cerebral que unificam as várias sensações. Exemplo pode ser 

dado referindo-se à sensação gustativa, olfatória, visual e proprioceptiva as quais dependem da 

integração de várias impressões sensoriais num mesmo instante, como a lembrança de um 

cheiro ou de imagens após ouvir determinado som ou determinada música. O conjunto dessas 

atividades motoras e cognitivas envolvidas no processamento da música é chamado de função 

cerebral. Tal função exige várias operações mentais tais como interpretação de ritmos, 

harmonias, timbres, expressão motora, processos cognitivos e emocionais para a formação de 

um complexo de interpretação da música. 

Você pode perceber, portanto, como cita Pert (2009) “que ouvimos não só com os 

nossos ouvidos, mas ‘ouvimos’, com cada receptor em cada célula do corpomente. Estamos 

literalmente vivos com o som da música!”. 

Para os profissionais de Educação Física e os profissionais da Dança reconhecer o 

ritmo, o som, as vibrações que constituem a música e seus efeitos sobre o corpomente, são de 

extrema valia para aplicabilidade de conteúdos diversos em suas aulas, pois o entendimento 

destes conceitos e suas reverberações no corpomente terão total relação com os resultados finais 

da sua atuação. 

Além desses estudos conceituais, o profissional necessita reconhecer a estrutura, a 

métrica simplificada da música, para: realização de mapeamentos musicais, criação de 

coreografias diversas, mixagens musicais, reconhecimento de B.P.M. (Batimento Por Minuto), 

antecipações nas aulas práticas, trabalhar a intensidade da atividade especifica, desenvolver uma 

aula eficiente e prazerosa.  

 

A métrica é concebida como uma alternância regular de elementos fortes e fracos, 
chamado de pulso. Embora agrupamentos e métrica sejam teoricamente 
considerados como instâncias separadas, vale ressaltar que é a união desses dois 
elementos que nascem as estruturas rítmicas mais estáveis, essenciais para qualquer 
estilo de dança, tais como a valsa ou o tango, que tem padrões instantaneamente 
reconhecíveis de batidas construídas sobre um ritmo característico. Uma linha 
musical é dividida em medidas marcadas por pulsos representados por uma fórmula 
de compasso. (SOUZA FILHO; GONCALVES; OLIVEIRA; 2017) 

 

Os compassos podem ser classificados de duas maneiras: simples ou compostos. Para 

nosso trabalho com música vamos enfatizar os compassos simples, que podem ser binários, 

ternários ou quaternários. 
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Os compassos são divisões da música em intervalos de tempo iguais, com o objetivo de 

organizar a estrutura e facilitar a orientação.  

O compasso binário consiste em dois pulsos, sendo o primeiro forte e o segundo fraco. 

O compasso ternário é formado por três pulsos, o primeiro forte, o segundo e o terceiro fraco. O 

compasso quaternário é formado por quatro pulsos, o primeiro forte, o segundo fraco, o terceiro 

moderado e o quarto fraco (Figura 2). Por uma característica auditiva de percepção e também 

por uma formalização da teoria musical os compassos acima de 4 tempos apresentam sempre 

uma subdivisão interna em partes menores e, são chamado de: compasso alternado, complexo 

ou irregular; pois é formado pelo agrupamento de dois ou mais tipos de compassos diferentes. 

 

 
Figura 22. Acentuação Métrica. 

 Fonte: TEORIA DESCOMPLICADA. Acentuação métrica. Disponível 

em: <http://teoriadescomplicada.blogspot.com.br/p/blog-page_20.html>. Acesso em: 27 jun. 2017. 

 

Para os profissionais de Educação Física, de forma geral, o compasso quaternário será o 

mais comum nas músicas, conforme estudo descrito no Ted Ed3, por exemplo, os estilos 

musicais: Rock, Jazz, Cumbia, Country, Reggae; possuem compassos quaternários, assim como 

a maioria das músicas populares que ouvimos no rádio. 

Apesar de ser necessário compreender as possibilidades do compasso musical, na 

atuação do profissional de Educação Física o conceito de mais usual será a “Frase” e o “Bloco”, 

que iremos descrever na sequência. Contudo, vale destacar que as definições destes termos 

(Frase e Bloco) se alteram de uma modalidade a outra, mesmo estando inseridos nestas duas 

grandes áreas de conhecimento (Educação Física e Dança). 

O conceito de frase é utilizado na música como “Frase Musical” conforme arquivo 

disponível no banco de dados da Música da Universidade Federal de Juiz de Fora: 

���������������������������������������� �������������������
2 TEORIA DESCOMPLICADA. Acentuação métrica. Disponível em: <http://teoriadescomplicada.blogspot.com.br/p/blog-
page_20.html>. Acesso em: 27 jun. 2017. 
3 TED-ED. A different way to visualize rhythm - john varney. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=2uphazryvpy>. Acesso em: 07 jul. 2017. 
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Uma frase musical pode ser entendida como um trecho de música, com relativa 
autonomia e com ideias musicais suficientes para lhe garantir uma independência. 
Todo final de frase é marcado por uma cadência. Esta definição não é definitiva, 
nem tampouco única para o assunto. Porém, a importância da cadência na 
determinação da frase é indiscutível. (RAMIRES, 2011) 

 

No mesmo texto é citado o conceito de ‘período’, similar ao que denominamos ‘blocos’ 

(nas aulas ritmadas do fitness4). Os períodos são classificados pela quantidade de frases que os 

compõem. O ‘período’ será simples quando constituído por duas frases diferentes ou similares. 

O ‘período’ duplo é formado por quatro frases agrupadas em dois pares. Para que fique clara 

esta estrutura à cadência que finaliza a segunda frase é mais significativa do que a que fecha a 

primeira e a terceira frase, porém deve ser mais fraca que a cadência que conclui a quarta frase. 

Na dança (enquanto área de conhecimento artístico) alguns autores trabalham com o 

conceito de ‘frase de movimento’, similar à música não existe uma notação para quantificar esta 

frase: 

 

A dança explora o tempo intencionalmente por meio da duração, velocidade, 
periodicidade, acentuação ou agrupamento de seus movimentos, criando frases 
rítmicas, pulsações, dinâmicas temporais carregadas de intenções expressivas. 
(PASSO, 2012) 

 

Ou seja, a ideia do artista pode ser desenvolvida em diferentes durações, portanto, com 

diferentes formas e quantidades de compassos musicais. 

 

Os indivíduos “leem” e “escrevem” a dança a partir da ligação de um movimento ao 
outro, obtendo frases de movimentos que codificam a mensagem. A leitura é 
desenvolvida na perspectiva da cultura e da experiência pessoal do leitor. 
(LINDNER e ROSSINI, 2013) 

 

Outra analogia comum para exemplificar o conceito de frase musical, assim como a 

frase de movimento é a linguagem, a construção de um discurso oral ou escrito. 

 

Comparada à linguagem oral. Assim como as palavras são formadas por letras, os 
movimentos são formados por elementos; assim como as orações são compostas de 
palavras, as frases da dança são compostas de movimento. Esta linguagem do 
movimento, de acordo com seu conteúdo, estimula a atividade mental de maneira 
semelhante, e talvez até mais complexa que a da palavra falada. (LABAN, 1990, p. 
32 in SANTOS, 2010)  

 

 Todavia, para a organização de uma estratégia de ensino para uma determinada 

modalidade de dança ligada ao fitness ou até mesmo pensando em sobrecarga, repetições entre 
���������������������������������������� �������������������
4 Fitness: é uma palavra de origem inglesa que significa "adequação ou aptidão a determinado propósito". Estado geral 
de boa saúde, geralmente resultante da prática de exercícios e nutrição adequada.�
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outros conceitos relacionados à prática de atividades físicas orientadas faz-se necessário 

quantificar para auxiliar o desenvolvimento de conteúdos e estratégias de ensino e periodização 

de treinamento. 

Dessa forma é comum em uma aula de dança fitness ou até mesmo outras modalidades 

de ginástica e atividades ritmadas a contagem de 8 (oito) tempos/pulsos, que correspondem a 2 

(dois) compassos quaternários. Contudo, o conceito de ‘frase’ e ‘bloco’ são quantificados de 

maneiras diferentes em cada modalidade conforme apresentado no quadro a seguir.  

  

 Compasso Frase Bloco Segmento 

Música - Arte 

Binário 

Ternário 

Quaternário 

Irregular 

Livre 

Similar ao 

conceito de 

‘Período’ 

- 

Dança - Arte 

Binário 

Ternário 

Quaternário 

Irregular 

Livre 
Trecho 

coreográfico 

Trecho 

coreográfico 

Ensino da Dança 

Binário 

Ternário 

Quaternário 

Irregular 

No geral na maioria 

das aulas é utilizado 

a frase com 8 

tempos, para 

organizar a 

estratégia de ensino. 

Mas há exceções. 

- - 

Dança-Fitness 

Jump, Spinning, 

outras aulas 

ritmadas, etc. 

Quaternário 8 tempos 

32 tempos 

ou  

4 frases 

64 tempos ou 

8 frases ou 

2 blocos 

Aulas Ritmadas 

Bilaterais* 

(Step, Ginástica 

Localizada, etc) 

Quaternário 32 tempos 

64 tempos  

ou 

2 frases 

128 tempos ou 

4 frases ou 

2 blocos 

*Referem-se às aulas que trabalham de forma equilibrada os membros - direita e esquerda, 

devido à repetição e sobrecarga. 
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Além das diversas estruturas referente à métrica musical apresentadas, vale citar uma 

outra possibilidade rítmica comum nas músicas de matrizes africanas, que geralmente seguem o 

compasso quaternário mais possuem um característica diferenciada, a polirritmia. 

 

Polirritmia: É um fenômeno rítmico relativo ao aspecto vertical, onde será 
possível detectar dois ou mais padrões rítmicos ocorrendo simultaneamente, 
mas todos estarão baseados em uma mesma fórmula de compasso. É bastante 
frequente a utilização de quiálteras nos procedimentos polirrítmicos, como os 
encontrados na música africana em geral, podendo haver também uma série de 
combinações possíveis para este procedimento (FRIDMAN, 2012, p.5 in 
PAULI; PAIVA, 2015). 

 

A tabela abaixo representa o BPM da música, os Batimentos Por Minuto, ou seja, a 

velocidade da música, extremamente importante nas atividades ritmadas ligadas os fitness, pois 

a velocidade atuará diretamente na intensidade5 da aula. Para utilizar a tabela abaixo basta 

cronometrar a música durante um bloco, ou seja, quatro oitos ou quatro frases musicais. O 

tempo em segundo da primeira coluna indicará o BPM da música na segunda coluna. 

 

Tabela 1. Analise Comparativa - Utilização da Frase Musical em diferentes contextos. 

���������������������������������������� �������������������
ϱ�Principio do Treinamento�

TEMPO VELOCIDADE TEMPO VELOCIDADE TEMPO VELOCIDADE 

(S) (B.P.M.) (S) (B.P.M.) (S) (B.P.M.) 

21,31 90 16,55 116 13,52 142 

21,08 91 16,41 117 13,42 143 

20,82 92 16,27 118 13,33 144 

20,61 93 16,13 119 13,24 145 

20,40 94 16,00 120 13,15 146 

20,23 95 15,86 121 13,06 147 

19,96 96 15,73 122 12,97 148 

19,81 97 15,60 123 12,88 149 

19,56 98 15,48 124 12,80 150 

19,36 99 15,36 125 12,71 151 

19,20 100 15,23 126 12,63 152 

19,00 101 15,11 127 12,54 153 

18,82 102 15,00 128 12,46 154 

18,64 103 14,88 129 12,38 155 

18,46 104 14,76 130 12,30 156 

18,28 105 14,65 131 12,22 157 

18,11 106 14,54 132 12,15 158 

17,94 107 14,43 133 12,07 159 

17,77 108 14,32 134 12,00 160 

17,61 109 14,22 135 11,92 161 
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Cida Conti, brasileira de destaque no cenário fitness, destaca em seu website algumas 

observações sobre os BPMs musicais para aulas de Step: 

 

Atualmente, os fornecedores de música para step gravam seus CDs em alta 
velocidade, presenters de destaque sobem nos palcos das convenções para 
ensinar suas coreografias ao som de canções com mais de 140bpm. Precisamos 
lembrar que as regras e diretrizes que foram determinadas há anos, desde o 
começo do step, foram baseadas em pesquisas conclusivas que estabeleceram 
valores para determinar o limite entre alto e baixo impacto. Nossos joelhos e 
articulações continuam os mesmos e as orientações não devem ser alteradas ou 
atualizadas apenas com base num modismo infundado. É preciso respeitar a 
técnica acima de tudo e preservar a saúde daqueles que entregam seus corpos 
em nossas mãos. Não é provável que estas orientações para as aulas de step 
sejam modificadas, da mesma maneira que os limites de velocidade afixados em 
nossas estradas também não serão aumentados. Para aqueles que estão à procura 
de meios motivacionais para as próprias aulas, recomendo que busquem por 
outras estratégias que não coloquem em risco o bem estar de nossos alunos. 
(CONTI, s/d) 

 

O fitness é um grande fenômeno social que está em evidência em todo o mundo. 

Poderíamos traduzi-lo simplesmente com: aptidão, competência (Dictionary American Brazilian 

Center), saúde, boa forma (Dicionário Collins Gim) ou ‘a condição de ser forte e saudável’ 

(Dicionário Oxford/Wordpower), ou simplesmente ‘condição física’, mas este fenômeno vai 

além e parece querer retomar aquela primeira exaltação à atividade física, 2500 anos atrás na 

Grécia com o objetivo do ideal supremo, “kalokagathia, no qual são reunidos, como abrangente 

noção de perfeição espiritual, o belo [kalos] e o bom [agathos]” (PACHECO; MEIRINHOS, 

2006), ideia de equilíbrio entre as propriedades corporais, espirituais, físicas e morais; em 

síntese de “o bom, o belo”. 

17,45 110 14,11 136 11,85 162 

17,29 111 14,01 137 11,77 163 

17,14 112 13,91 138 11,70 164 

16,99 113 13,81 139 11,63 165 

16,84 114 13,71 140 11,56 166 

16,69 115 13,61 141 11,49 167 

VELOCIDADE 4 OITOS 
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 Na atualidade o fitness implica múltiplos fatores que podem resumir no ideal grego 

perfeitamente; uma melhora da condição física em geral, com sua consequente resposta as 

capacidades motoras6, e tudo isto através de um sistema de treinamento em grupo ou 

individualizado e de uma adequada nutrição. 

O objetivo do fitness é a saúde, porque a condição física implica em saúde de forma 

diretamente proporcional. Seguindo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS): 

Saúde é “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de 

afeções e enfermidades”. 

O treinamento no fitness tem como objetivo o desenvolvimento de todas as capacidades 

motoras7 do sujeito, entre elas: um treinamento aeróbico para desenvolver o sistema 

cardiorrespiratório, um treinamento com sobrecarga para desenvolver força e resistência 

muscular e, um treinamento de flexibilidade para potencializar o sistema neuromuscular, tudo 

acompanhado de uma alimentação correta e equilibrada. 

O conjunto destes treinamentos é o que faz que o sujeito incremente sua condição física 

e isto proporciona ao individuo maior longevidade através da qualidade de vida, isto é saúde. 

De acordo com as determinações do CREF e CONFEF, no Brasil a atuação no fitness é 

restrita aos profissionais de Educação Física, em outros países não há estas restrições, mas este é 

um grande debate que não é objetivo deste texto. 

Todavia, além do fitness há outras possibilidades de atuação do profissional de 

Educação Física com atividades ritmadas orientadas, mercado de trabalhos diversos em que o 

profissional de Educação Física compartilha com os profissionais da Dança, por exemplo. 

A partir de analise de estudos bibliográficos sobre a dança e, a sua relação com a 

educação física, verificou-se a existência de várias pesquisas abordando este tema como um 

meio para o desenvolvimento motor e/ou autoconhecimento, entretanto, a aplicabilidade da 

dança em algumas escolas/academias ainda estão distante do que as teorias propõem: Rangel 

(2002), Lobo da Silva (1993), Le Boulch, Carl Rogers, entre outros.  

Sabe-se que a dança é basicamente movimento e gestos executados dentro de certas 

regras e medidas, que não necessitam ser regulares e aparentes, mas, que tornam um conjunto 

homogêneo e fluente no tempo com um determinado ritmo (MENDES, 1987) seja ele interno ou 

externo, que vem sendo aperfeiçoado por anos a e anos de desenvolvimento. 

A dança é considerada uma das artes mais antigas, pois é a única que dispensa o uso de 

materiais e ferramentas, dependendo somente do corpo. (PORTINARI, 1989), proporcionar 

novas vivências corporais e romper os paradigmas a respeito da dança deveria ser o principal 

objetivo dos profissionais atuantes nesta área. 

���������������������������������������� �������������������
6 Barbanti (2010) 
ϳ�Barbanti (2010)�
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Entretanto, é necessário reconhecer que existem diferentes formas da aplicação da 

dança, que variam desde a dança-fitness, dança-educação, dança-lazer, dança-terapêutica até a 

dança-profissão, com suas diferenças inclusive entre as faixas etárias; ou seja, a atuação 

profissional necessita esclarecer o seu objetivo e seu público específico para melhor 

desenvolvimento da sua ação. Utilizando outras terminologias propostas por Ruso (1997) 

dividimos a aplicação da dança em quatro dimensões: a dimensão de ócio/lazer, a dimensão 

artística, a dimensão terapêutica e a dimensão educativa. 

A partir dessas quatro possibilidades de atuação em dança, podemos compreender como 

planejar os objetivos de uma aula de dança, considerando também o local (academia fitness; 

escola de dança; ensino formal – infantil, fundamental, médio; studio, ONGs; etc), e a faixa 

etária dos seus alunos. 

Por exemplo, na dança-educação, a dança é um meio, um canal para trabalhar diversos 

temas desde a iniciação a arte, como também aspectos relacionados à ética, e outros 

conhecimentos diversos. 

 

Ensinar dança não deveria ser somente o ato de transmitir 
conhecimentos técnicos a respeito deste ou daquele gênero ou 
linguagem – não deveria ser, também o processo de somente disciplinar 
e adestrar corpos; deveria, sim, ser a educação de pessoas, indivíduos, 
cidadãos, acompanhada da conscientização. (MOURA, 2001. p. 266) 

 

Acredito também que os educadores que trabalham com dança têm papel fundamental 

no processo de aceitação própria e construção da autoestima, de libertação interior e 

discernimento. De acordo com Paulo Freire (apud MOURA, 2001. p. 281), “qualquer que seja a 

atitude que um professor tome, seja ele eficiente ou não, responsável ou licencioso, rígido ou 

amoroso, sempre haverá marcas desse professor na vida do aluno”. Torna-se, por isso, mais 

importante à consciência de que é necessário o exercício da ética, da crítica, da reflexão 

constante acerca da prática docente. A vida é um eterno aprender-reaprender, começar-

recomeçar, e essencial mesmo é procurar manter uma visão aberta a mudanças. 

 Confirmando a argumentação, Barbosa (1996) no decorrer de seu estudo descreve os 

movimentos dos anos 70, “movimentos renovadores”, na mesma década chega o Brasil às 

teorias da educação psicomotora de Jean Lê Bouch, oriundo da pedagogia humanista e baseado 

nos princípios da psicologia humanista os norte-americanos Abhram Malow e Carl Rogers, no 

Brasil Oliveira em seu livro “Educação Física Humanista”, e, por fim a Educação Física 

Desenvolvimentista. 

A partir dos referenciais acima citados e sua relação com a teoria desenvolvimentista 

estudada por Go Tani et al. (1988) onde, inicialmente em sua pesquisa descreve os aspectos 

gerais do movimento (comportamento histórico, biologia, fisiologia), para em seguida 
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aprofundar-se no processo de desenvolvimento motor através do desenvolvimento hierárquico 

das habilidades, o cognitivo e o afetivo-social.  

As pesquisas em desenvolvimento motor, nos últimos 70 anos, apresentaram uma série 

de estudos que investigaram a sequência de desenvolvimento de várias tarefas motoras, o que 

permitiu o surgimento de modelos de sequências de desenvolvimento que sintetizam, de certa 

maneira todos as informações obtidas até então, como a sequência de desenvolvimento 

apresentada na figura 3, retirada de Go Tani (1988. p. 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Go Tani (1988. p. 69). 

 

No topo da pirâmide encontra-se: movimentos determinados culturalmente, destacando 

a relevância da influência da cultura na vida das pessoas, portanto, nas aulas em quaisquer umas 

das dimensões apresentadas, faz-se necessário o professor reconhecer a cultura, os culturas dos 

seus alunos para criar estratégias e metodologias cativantes, que valorizem a cultura local e que 

também seja uma ferramenta para relacionar movimentos de outras culturas. 

Contudo, nota-se atualmente que a empregabilidade da dança possui uma 

predominância na dimensão dança-profissão, favorecendo um biótipo especifico e, de certa 

forma a possíveis especializações precoces, contribuindo em alguns casos ao aparecimento de 

desvios posturais. Todavia, a partir dos estudos teóricos realizados acredita-se que a 

aprendizagem por meio da dança pode ser desenvolvida de uma forma diferente da tradicional 

proporcionando uma bagagem motora amplamente favorecedora. 

Segundo a dissertação de mestrado de Moura (2001) que investigou as idéias e ideais de 

corpo propostos por professoras de dança que ensinam diferentes estilos, através da analise de 

como essas professoras tratam seus corpos e de seus alunos e alunas e, como a idéia de um 

corpo ideal foi propagada ao longo da história. Podemos concluir que no processo de ensino-
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aprendizagem em dança o fato do corpo ser o instrumento principal nesse processo, trás 

implicações que devem estar muito claras e devem ser muito bem trabalhadas pelo professor. 

Lobo da Silva (1993) na conclusão da sua tese afirma que algumas variáveis do método 

tradicional do ensino da dança tornam-se obstáculos para o desenvolvimento, pois ocorre de 

“fora para dentro”, onde o aluno atua com o propósito de reproduzir a técnica proposta, pois, há 

preocupação apenas com o produto e não com o processo de aprendizagem. 

Todavia, a proposta defendida pelo autor apoiando a pesquisa a ser desenvolvida, não se 

encontra voltada a resultados imediatos, nem determina o grau de crescimento ou evolução ao 

qual o aluno deve chegar, portanto “... o professor assisti o aluno para que ele possa lidar com a 

técnica de forma independente, mais responsável e mais integrada”. 

Concluindo, segundo Nanni (1995) apud Rangel (2002) em qualquer que seja a 

civilização que se conheça, seja ela atual ou primitiva, sempre encontraremos como expressão 

de uma cultura e como educação dos indivíduos, os jogos, os desportos e a dança, entre outros. 

A dança e a música possuem um papel vital na expressão corporal, pois proporcionam 

estímulos, riqueza expressiva e a satisfação. De acordo com Gândara (1999): 

 

O menor movimento adaptado a um ritmo, passa a ter como resultado 
um conjunto de atividades coordenadas. As atividades ritmadas 
despertam prazer e a curiosidade ao serem realizadas em grupo e, esse 
despertar coletivo assume uma função social de grande responsabilidade 
na vida das crianças (p.11). 

 

 Portanto, precisamos rever o papel do professor e as características pessoais de 

aprendizagem do aluno. Medina (1990) em sua concepção de ensino defende a construção de 

uma visão global, sistêmica e dialética de uma pedagogia de corpo, buscando a todo o momento 

a humanização do próprio corpo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Dada à frequência e relevância da temática: ritmo e métrica musical, e suas inúmeras 

reverberações, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos para auxiliar a compreensão e 

torná-las fácies de serem assimiladas por qualquer pessoa em especial aos profissionais 

atuantes.  

Nesse sentido, estas reflexões auxiliam a eficácia profissional e a apropriação de novas 

pesquisas beneficiando atuação dos mesmos, compreendendo, também, que o ritmo faz parte de 

nós, faz parte de tudo que flui, de forma natural e orgânica. 

Além de, reconhecer que é há diversas possibilidades de atuação, vislumbrando uma 

área múltipla com diferentes profissionais seja da dança ou da educação física. 

 Que continuemos: humanos, ritmados e dançantes! 
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