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RESUMO 

 

Este trabalho é um relato de como a prática da Percussão Corporal 

como proposta educacional, se interelaciona com a Psicomotricidade no 

desenvolvimento do indivíduo em todas as suas fases. 

Através dos principais sons corporais, de adaptação de ritmos para o 

corpo, de exercícios de improvisação, jogos de atenção, de escuta musical e 

na exploração dos diversos recursos que a música corporal oferece, destacam-

se os aspectos: cognitivo, afetivo e motor, essenciais na formação de sua 

personalidade. 

 

Palavras-chave: Psicomotricidade, Percussão Corporal, Desenvolvimento 

psicomotor, Ritmo. 
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METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada neste trabalho científico foi uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema proposto, envolvendo a leitura de vários livros, 

relatórios, entrevistas.  

 Além da leitura de livros e artigos, foram realizadas consultas em sites 

referentes à área da educação, da educação musical e da psicomotricidade. 

Partiu-se também das observações das próprias vivências no ambiente 

de trabalho (escola). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A Percussão Corporal é um trabalho que se adequa a pessoas de todas 

as idades, em diversas profissões, como forma de entretenimento, 

aproximação e como excelente recurso no desenvolvimento mental e motor. 

É um trabalho artístico/pedagógico, baseado na exploração dos inúmeros 

sons que podem ser produzidos pelo corpo humano.  

 Essa pesquisa partiu de dificuldades diagnosticadas no dia-a-dia, nas 

várias atividades realizadas no campo da educação com alunos especiais, 

da segunda fase do ensino fundamental, que apresentaram falta de 

coordenação motora, de concentração, de rejeição ao toque e sérias 

questões cognitivas. 

 Baseando-se nesses argumentos, a Percussão Corporal estabelece 

uma relação muito estreita com a Psicomotricidade, que move ações 

eficazes para o pleno desenvolvimento do indivíduo, desde a infância até a 

fase adulta. A idéia central é traçar um paralelo entre os aspectos gerais da 

coordenação motora global, presentes na Percussão Corporal. 

 Ressalta-se a importância deste tema como proposta a um 

desenvolvimento psicomotor, abrindo espaço para que os educadores, ao 

experimentarem as dinâmicas corporais coletivas possam entrar em contato 

com um rico conhecimento prático e teórico, permitindo ampliar 

competências e difundir experiências. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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PSICOMOTRICIDADE 

 

 

1. 1 Conceitos 

 

PSI (emocional e cognitivo) 

MOTRICIDADE (movimento)  

Segundo o “Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação”: 

“Psicomotricidade é uma neurociência que transforma o pensamento em ato 

motor harmônico. É a manifestação corporal do invisível de maneira visível.”  

A Psicomotricidade destaca as relações existentes entre a motricidade, 

a mente e a afetividade das pessoas. Consiste na integração entre o psiquismo 

e o corpo, de modo a permitir que o indivíduo perceba este último e domine 

seus movimentos para melhorar a sua expressão corporal. Movimento é o 

deslocamento de qualquer objeto e na psicomotricidade o importante não é o 

movimento do corpo como o de qualquer objeto, mas a ação corporal em si, a 

unidade bio-psicomotora em ação. O indivíduo utiliza o seu corpo para 

demonstrar o que sente, e uma pessoa com problemas motores passa a ter 

problemas de expressão. 

Psicomotricidade, “é uma ciência que tem por objeto o estudo do 

homem através do seu corpo em movimento nas suas relações com seu 

mundo interno e externo (SPB, 1984)” (Fátima Alves, 4ª Ed., 2008), bem como 

suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e 

consigo mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a 

origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. 

 

 

 

 

 

A Psicomotricidade, 
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É uma ciência-encruzilhada ou, mais exatamente uma técnica em que 

se cruzam e se encontram múltiplos pontos de vista, e que utiliza as 

aquisições de numerosas ciências constituídas (biologia, psicologia, 

psicanálise, sociologia e linguística) (Jean-Claude Coste, 1992). 

 
A Psicomotricidade vai permitir que os gestos do corpo levem o 

indivíduo à consciência de seus limites e possibilidades. Esse é um dos 

aspectos da psicomotricidade que pode ser relacionado diretamente à 

linguagem da Percussão Corporal, tema principal desta monografia. 

O desenvolvimento psicomotor se caracteriza por uma maturação que 

integra o movimento, o ritmo, a construção espacial e também o 

reconhecimento dos objetivos, das posições: a imagem do esquema corporal 

do nosso corpo. 

 

 

1. 2 Esquema Corporal 

 

O desenvolvimento da coordenação motora tem início pela percepção e 

conhecimento pela criança do próprio corpo. O trabalho é de exploração e 

compreende a identificação das partes do corpo e de suas funções, a 

exploração das posturas, das articulações e dos movimentos que estas 

possibilitam. O corpo não deve ser entendido somente como algo biológico e 

orgânico, mas também um lugar que permite expressar emoções. A linguagem 

que a criança estabelece através desse corpo é extremamente importante no 

processo educativo. 

O esquema corporal “é a representação relativamente global, científica e 

diferenciada que a criança tem de seu próprio corpo” (Wallon, 1966). 

Desenvolve-se a partir da conscientização da imagem corporal, que na 

concepção de Fátima Alves (4ª ed. 2008), “é a percepção e o sentimento que o 

indivíduo tem de seu próprio corpo. Ligada a aspectos relacionais e envolve 

experiências interiores, expectativas sociais e emoções.” 
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A imagem corporal é construída e está sempre se modificando para se 

adaptar ao meio, pois sua estruturação depende das suas relações com o 

outro ou com o objeto.  

O esquema corporal é uma construção mental que a criança realiza 

gradualmente, de acordo com o uso que faz do seu corpo, num longo processo 

que vai desde o nascimento, com o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem das primeiras respostas motoras e musculares do organismo 

até a fase adulta. 

Contudo, esquema e imagem corporal são componentes distintos do 

desenvolvimento psicomotor, mas estão inter-relacionados, pois reconhecer e 

sentir não se dissociam. 

 

 

1. 3 Aspectos Corporais na Coordenação Motora Global 

 

Podemos considerar a seguinte definição para Coordenação Motora:  

 

“... é a capacidade de coordenação de movimentos decorrente da 

integração entre comando central (cérebro – é uma das estruturas 

que, juntamente com outras constituem o sistema nervoso central e 

esse conjunto de estruturas é chamado de encéfalo) e unidades 

motoras dos músculos (órgãos ativos do movimento, têm uma 

variedade grande de tamanho e formato, de acordo com a sua 

disposição de local de origem e de inserção. O sistema muscular é 

capaz de efetuar imensa variedade de movimento, sendo todas essas 

contrações musculares controladas e coordenadas pelo cérebro) e 

articulações (são conexões habituais existentes entre dois ou mais 

ossos)” (Wikipédia – A enciclopédia livre). 

 

Pode-se verificar o desempenho motor de uma pessoa através de sua 

agilidade, velocidade e energia. 

Classifica-se a coordenação motora em três grupos: coordenação 

motora geral (forma mais eficiente de usar os grandes músculos numa ação 

mais ampla do movimento), coordenação motora geral específica (permite 
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controlar movimentos específicos de uma atividade) e coordenação motora fina 

(forma mais eficiente de usar os pequenos músculos, resultando em 

movimentos mais específicos). É importante oferecer diversas experiências 

através de dinâmicas específicas a cada tipo de coordenação motora, nos 

primeiros anos de vida do indivíduo (especificamente, a criança), pois a falta 

de certas vivências pode acarretar algumas deficiências em seus movimentos. 

Vários são os trabalhos e pesquisas de estudiosos no campo da 

Psicomotricidade que se interessam pelo desenvolvimento psicomotor. 

A Psicomotricidade destaca como áreas psicomotoras favoráveis ao 

desenvolvimento psicomotor: a Coordenação Motora Global, Coordenação 

Motora Fina, Coordenação Motora Óculo Manual, Esquema Corporal, 

Lateralidade, Organização Espacial, Organização Temporal e Ritmo.  Cada 

área desta recebe uma abordagem ou um destaque diferenciado a critério dos 

pesquisadores em psicomotricidade. 

No terceiro item deste capítulo, o objetivo é destacar a Coordenação 

Motora Global e qual a relação existente entre ela e a Percussão Corporal, 

embora estejam presentes nesta última vários aspectos de algumas áreas 

citadas acima, como o esquema corporal, e principalmente o ritmo. 

A coordenação motora global se refere às atividades dos grandes 

músculos e depende da capacidade de equilíbrio do indivíduo, levando o 

mesmo a adquirir a dissociação de movimentos. Inclui: andar, correr, saltar, 

engatinhar, pular... 

Este tipo de coordenação permite a criança ou adulto dominar o corpo 

no espaço, controlando os movimentos mais rudes. A partir deste aspecto 

corporal já se estabelece uma estreita ligação com a linguagem da Percussão 

Corporal, onde cada músculo, cada som corporal gerador de ritmos e melodias 

se expressam de forma dissociada e independente. 

A coordenação motora global é o desenvolvimento que a criança tem a 

partir do seu nascimento até a idade de oito anos se estimulado. Esses 

movimentos são trabalhados através da dança, expressão corporal, exercícios 

combinados e dissociados aos movimentos de membros superiores (braços, 

ombros, pescoço e cabeça) e os inferiores (pernas, pé, quadris, etc.) 
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A coordenação motora global será satisfatória,  por exemplo, se a 

criança conseguir acompanhar a dança, a atividade física com movimentos 

associados e dissociados dos membros superiores, inferiores, e o equilíbrio. 

Sendo assim, a criança que consegue correr, trepar, saltar, arremessar bolas, 

levantar objetos, andar, marchar, suspender-se, lançar, etc,  pode-se dizer que 

ela compreende os movimentos que se é direcionado.  

 

“A criança progressivamente se descobre através de uma atividade 

corporal global ou instintiva a princípio, diferenciada e intencional 

depois, e esta atividade lhe permite descobrir o mundo que a rodeia” 

(DAMASCENO, 1992) 

 

Devemos observar que cada criança ou adulto tem seu grau de 

dificuldade e deve-se trabalhar com eles desenvolvendo atividades que 

auxiliem para a sua necessidade. Cada obstáculo pode ser trabalhado e 

superado respeitando o limite e a idade de cada uma sem que se cause 

trauma, medo ou insegurança. Com isso as dificuldades serão 

desconsideradas conforme o seu desempenho futuro. 

O educador deve estar sempre atento às dificuldades de cada criança 

respeitando sempre sua maturidade conforme sua faixa etária, pois cada uma 

tende a se desenvolver de maneiras diversas conforme se é estimulada. 

Cabe a nós educadores, proporcionarmos brincadeiras, atividades, 

experiências que desenvolvam a aptidão de cada uma delas. 

Não podemos esquecer que cada criança possui seu desenvolvimento 

particular e precisa ser sempre trabalhado sem força, pois cada um tem a sua 

maturidade diferenciada.  

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PERCUSSÃO CORPORAL 
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O presente capítulo constitui em abordar a Linguagem Musical, o Ritmo 

e Conceitos sobre a Percussão, especificamente a Percussão Corporal, tema 

central deste trabalho, estabelecendo as relações fundamentais dos mesmos 

com a Psicomotricidade. 

O primeiro item centrou-se na apresentação da Linguagem Musical 

como um meio de comunicação fundamental, onde as mais diversas 

informações disponíveis ao ser humano são transmitidas principalmente 

através dos sons, e de diversas práticas musicais de acordo com as 

perspectivas da Educação Musical.  

O segundo item conceitua e caracteriza o Ritmo não só como um fator 

orgânico, favorável e essencial ao desenvolvimento do indivíduo, mas como 

um elemento principal dentro da linguagem musical e das práticas 

psicomotoras.  

Os objetivos e as funções do ritmo estão associados diretamente ao 

conceito de Percussão Corporal, tema final deste capítulo, que tem como 

proposta principal, musicalizar através de uma ampla conscientização corporal. 

 

 

1. 1 A Linguagem Musical 

 

Educação Musical é a educação que oportuniza ao indivíduo o acesso à 

música enquanto arte, linguagem e conhecimento. A educação musical, assim 

como a educação geral e plena do indivíduo, acontece assistematicamente na 

sociedade, por meio, principalmente, da industria cultural e do folclore e 

sistematicamente na escola ou em outras instituições de ensino. 

Musicalizar é dar ao indivíduo as ferramentas básicas para a 

compreensão e utilização da linguagem musical. 

A linguagem musical é uma das formas de maior importância de 

expressão do ser humano. Se bem estruturada, favorece ao desenvolvimento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
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psíquico-motor e afetivo, desde os primeiros anos de vida da criança até sua 

fase adulta. 

A música está presente em diversas situações de nossa vida. Se 

apresenta num contexto social, religioso e também terapêutico. 

Na educação infantil, as atividades artísticas, assim como os diversos 

saberes nos campos das ciências exatas, biológicas e humanas, estimulam o 

raciocínio. 

A criança vai atravessar várias etapas no aprendizado musical e em 

cada uma delas receberá as orientações necessárias. As atividades serão 

elaboradas e adaptadas pelo professor em função da realidade e das 

particularidades de cada aluno. “A influência da Psicomotricidade e da 

Educação Musical sobre o organismo humano se traduz por efeitos sensitivos 

e motores, cuja intensidade varia segundo as diferenças individuais.” (Carla 

Salles, 2009). 

Até uma determinada idade, a criança não necessita de uma leitura e 

escrita musical convencionais. O mais importante nesta fase de seu 

desenvolvimento é o “fazer musical”, realizado através da exploração sonora e 

rítmica, da improvisação, da elaboração, do uso da voz e do corpo que 

poderíamos definir como os primeiros materiais sonoros a serem explorados. 

“O fazer musical é uma forma de comunicação e expressão que acontece por 

meio da improvisação, da composição e da interpretação.”  (programa de 

Educação Musical do Município do Rio de Janeiro) 

A interação entre aspectos sensíveis e afetivos, assim como a promoção 

de interação e comunicação social, conferem caráter significativos à linguagem 

musical.  É uma das forma importantes de expressão humana, o que por si só 

justifica sua presença na Educação Psicomotora. 

 

 

 

 

1. 2 Ritmo 
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“A Psicomotricidade e a Educação Musical se utilizam do poder dos ritmos 

e sons para o desenvolvimento do indivíduo com dificuldades motoras, 

levando-o a tomar consciência de seu corpo.” Essa afirmação de Carla Salles 

identifica o ritmo como um elemento comum e de fundamental importância 

entre a Psicomotricidade e a Educação Musical. 

Segundo Platão, “ritmo é a ordem no movimento”. Ritmo vem do grego 

Rhytmos e designa aquilo que flui, que se move, movimento regulado. O ritmo 

faz parte de tudo o que existe no universo, sendo um impulso, um estímulo que 

caracteriza a vida. 

Ritmo  

 

... é o tempo que demora a repetir-se um qualquer fenômeno 

repetitivo, mas a palavra é normalmente usada para falar do ritmo 

quando associado à música, à dança, ou a parte da poesia, onde 

designa a variação (explícita ou implícita) da duração de sons com o 

tempo.  (Wikipédia – A enciclopédia livre) 

 

Quando esta duração é regida por regras, chama-se métrica. Na 

música, o ritmo é determinado pela melodia, podendo ser lento, moderado ou 

acelerado. Para se dançar ou cantar uma melodia, deve-se compreender as 

variações do ritmo que podem ocorrer. Todos os instrumentistas lidam com o 

ritmo, mas é frequentemente encarado como o domínio principal dos bateristas 

e percussionistas. 

Na teoria musical, o ritmo pode ser classificado como: 

• uma divisão ordenada do tempo. 

• uma combinação das diversas durações do som. 

 

Músicos fazem ritmos com seus instrumentos musicais. Uma das 

funções do músico é a de perceber e medir o tempo. 

O ritmo musical é um acontecimento sonoro, tenha ele altura definida ou 

não, que acontece numa certa regularidade temporal. É a ordenação dos sons 

de acordo com padrões musicais estabelecidos. É a variação da duração e 

acentuação de uma série de sons ou eventos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varia%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dura%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica_%28poesia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_%28instrumento_musical%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percuss%C3%A3o
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O ritmo pode ser individual (ritmo próprio), grupal (caracterizado muito 

bem pela dança, por uma série de dinâmicas corporais coletivas), mecânico 

(uniforme, que não varia), disciplinado (condicionamento de um ritmo pré-

determinado), natural (ritmo biológico), espontâneo (realizado livremente), 

refletido (reflexão sobre a temática realizada), e todos podem receber 

atividades adequadas. 

  

1. 2. 1. Objetivos 
 
 

• Propiciar a descoberta do próprio corpo e de suas possibilidades de 

movimento. 

• Desenvolver a capacidade física dos educandos assim como a saúde e 

a qualidade de vida. 

• Desenvolver o ritmo natural. 

• Possibilitar o desenvolvimento da criatividade para descoberta do estilo 

pessoal. 

• Despertar sentido de cooperação, solidariedade, comunicação, 

liderança e entrosamento através de trabalho em grupo. 

 

1. 2. 2. Funções 

 
• Auxiliar a incorporação técnica.  

• Estimular a atividade.  

• Determinar qualidade, melhor domínio e a liberdade de movimento 

propiciando a sua realização com naturalidade.  

• Permitir a vivência total do movimento.  

• Incentivar a economia de trabalho retardando a fadiga e aumentando 

resultados.  

• Reforçar a memória.  

• Facilitar a expressão total.  

• Criar hábitos de disciplina e atitudes.  

• Aperfeiçoar a coordenação.  
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• Permitir a produção do prazer 

 

Os conceitos de ritmo podem variar, segundo alguns autores. 

Para Pierre Berge, “o ritmo é uma lei universal a que tudo submete.” 

Mas a revolução na pedagogia musical veio com o músico e pedagogo suíço 

Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), que no começo do século XX, criou a 

Rítmica Dalcroze, que é um método de musicalização que promove a 

integração da melodia musical com a expressão corporal. Criou essa técnica 

para ensinar música a seus alunos, numa época em que os pedagogos 

impunham exercícios de técnica instrumental, sem procurar desenvolver a 

sensibilidade e gosto, e afirmar a personalidade. Assim, as escolas de música 

só serviam aos "dotados" com vozes afinadas e bons de ouvido. 

Com o tempo, porém, os princípios dessa pedagogia passaram a 

influenciar outras áreas, notadamente a dança, as artes cênicas e a educação 

física. 

Através da pedagogia de Dalcroze é possível estabelecer uma relação 

intrínseca entre a música e o movimento. O que ele fez foi justamente traduzir 

a linguagem musical para uma linguagem corporal. Para Dalcroze o 

"movimento corporal é o fator essencial para o desenvolvimento rítmico do ser 

humano", ou que "a execução de ritmos corporais contribuem para o 

desenvolvimento da musicalidade". Na prática pelo movimento corporal é que 

se pode tomar consciência do valor plástico do ritmo, assim como nas diversas 

modalidades agógicas e dinâmicas. 

Como fundamentos essenciais da Escola Dalcroze, destacam-se: 

• Interesse: despertar o aluno através de atividades concretas e físicas, 

adequadas a faixa etária. 

• Rítmicos: alcançar o domínio dos ritmos através de sua mobilidade 

natural. 

• Senso rítmico: fazer e sentir o ritmo pela recriação motora. 

 

São explícitos os objetivos psicomotores presentes nos fundamentos 

citados. 
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O ritmo é uma característica essencial ao ser humano, constituindo-se 

em um fenômeno orgânico-biológico, pois em toda a atividade corporal 

visualiza-se um trabalho rítmico, que não pode ser dissociado das atividades 

motoras e até mesmo da própria vida. 

Na Psicomotricidade, entre vários materiais pesquisados, há uma 

aceitação geral de que o ritmo está presente e influencia a vida humana desde 

o ato de sua concepção. Inicia-se com o diálogo corporal (contato mãe/bebê, 

professor/bebê) onde a criança já percebe o ritmo, quando embalada nas 

cantigas de ninar, no colo materno. 

Toda criança tem um ritmo natural e espontâneo. O ritmo tem uma 

relação com o fator temporal. Ele é uma característica inerente ao movimento 

e representa a duração dos acentos que o formam, pois é através desses 

ritmos que a criança poderá estabelecer as noções temporais, partindo da 

tomada de consciência e controle do próprio corpo. 

     Por meio do ritmo dos movimentos registrados no seu corpo é que a 

criança tem acesso à organização temporal.  

O ritmo não envolve, porém, somente as noções de tempo, mas está 

ligado ao espaço também. A combinação dos dois origina o movimento. O 

ritmo  é movimento, mas o movimento é meio de expressão do ritmo. É por 

isso que se diz que o mesmo deve ser vivido corporalmente. Experiências 

rítmicas oferecidas a criança tem fundamental importância para o seu 

desenvolvimento global . 

O ritmo traduz uma organização dos fenômenos sucessivos, tanto no 

plano da motricidade quanto no plano da percepção dos sons emitidos no 

curso da linguagem.  Pode ocorrer em várias áreas do nosso comportamento: 

• O ritmo está ligado ao movimento do organismo. 

• O ritmo auditivo normalmente é trabalhado em assocaição com algum 

movimento. Muitas crianças não percebem os ritmos auditivos a não ser que 

estejam realmente unidos ao componente motor. 

• O ritmo visual envolve a exploração sistemática de um ambiente visual 

muito amplo para ser incluído no campo visual em uma só fixação. 
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O ritmo faz com que as estruturas neurológicas amadureçam de forma 

adequada, possibilitando o desenvolvimento cognitivo, sensório e psico-motor 

de melhor qualidade ajudando, assim, a assimilação de conceitos e a 

aprendizagem como um todo, preparando o desenvolvimento da criança e 

garantindo a formação de um adulto mais saudável.  

Assim, a Educação Musical e a Psicomotricidade integradas, podem 

contribuir bastante ao desenvolvimento global do indivíduo. 

 

 

1. 3 Conceitos 

 

Falar de percussão e de todo o universo de ritmos no Brasil exige de 

nós professores na área da Educação Musical e músicos no geral, um estudo 

aprofundado desde os primórdios, tamanha a diversidade e riqueza da nossa 

gente com suas manifestações rítmicas, características de cada meio em que 

vivem. 

 

No Brasil, a mistura das raças gerou uma infinidade de manifestações 

festivas, religiosas, guerreiras, agregadoras de diferentes povos. Ao 

nos reportarmos à história do homem na Terra, fica claro que a 

percussão, como um som específico, praticamente nasceu com a raça 

humana. A história dos instrumentos musicais é tão antiga quanto à 

Pré-História. Existem evidências substanciais sobre esse fato: as 

provas arqueológicas e as pesquisas dos historiadores. Na música, o 

som já era percebido e organizado, pois o homem se comunicava pela 

fala, fato comprovado cientificamente. (A História da Percussão, 

www.batucadas.cjb.net) 

 

O primeiro impulso sonoro do homem primitivo foi supostamente o de 

bater palmas ligado a uma certa cadência rítmica. Em achados arqueológicos 

verificou-se que algumas pedras possuíam tamanhos semelhantes com formas 

convexas adaptando-se à empunhadura da mão humana onde, provavelmente 

no golpe de uma contra a outra, produzia-se som.  
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Arqueólogos acharam pegadas humanas fossilizadas e viram que eram 

sincronizadas. Perceberam também que o pé direito tinha uma pegada mais 

funda simbolizando um ritual. Provavelmente um ritmo binário, o mesmo que é 

usado no nosso samba. 

Dos troncos e das sementes das árvores, dos ossos e peles dos 

animais, do metal e do plástico, do ar e da vibração dos corpos, o homem vem 

transformando matéria em instrumentos de percussão ao longo de sua história. 

 

“Provas arqueológicas sugerem que o homem primitivo usava ossos, 

tambores e flautas muito antes da última Era Glacial.” (Menuhim, 

Yehudi e Davis, Curtis, 1990) 

 

De acordo com o etno musicólogo Paulo Dias, 
 
 

“... antes dos tambores foram utilizados pelo homem pré-histórico, os 

idiofones, objetos e utensílios que repercutiam seus sons naturais 

quando batidos o crânio de animais, a concha, a clave.” 

 
Portanto, o desejo de organizar de alguma maneira o ritmo é 

provavelmente tão antigo quanto o homem. Na verdade, a marcação já nasce 

da pulsação do coração, da respiração, da divisão do espaço e do tempo; 

assim, bastou a voz, os pés, o corpo, e as mãos para representar esse ritmo 

interno e expressar sentimentos, anunciações e comemorações. 

Partindo de algumas definições:  

 

 

 

 

 

 

 

“Percussão: 1. Ato ou efeito de percutir. 2. Choque ou embate entre 

dois corpos. “ (Dicionário Aurélio) 
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Percussão: choque resultante da ação brusca de um corpo sobre 

outro... Instrumento de percussão, nome genérico que designa os 

instrumentos da orquestra de que se tira o som batendo, compreende 

principalmente os timbales, o bumbo, os pratos, o triângulo, bem 

como o vibrafone, os sinos, o xilofone. (Dicionário KOOGAN / 

HOUISS) 

 
 Diante das definições acima, grande parte das mesmas encontradas 

sobre “O Que é Percussão?”, parte da forma de produção do som 

característica da maior parte desses instrumentos citados, considerando a sua 

classificação e os métodos de execução. 

 Tambores, sinos, pratos, marimbas, pandeiros, chocalhos... 

 A percussão está presente em diversas manifestações culturais como 

os sinos da Igreja, os tambores dos templos budistas e das religiões afro, as 

caixas dos festejos, os pandeiros dos rituais dionisíacos. 

Um Percussionista 

 

... é o músico que toca instrumentos de percussão. Pode ser 

considerada uma categoria de profissão recente se comparada às 

demais categorias de instrumentos. O termo designa tanto um 

profissional que trabalha em conjuntos de música popular ou em 

orquestras sinfônicas. (Wikipédia – A enciclopédia livre) 

 

É ele que na maior parte dos conjuntos musicais populares, mantém o 

tempo da música constante, dando aos demais músicos uma base rítmica 

sobre a qual tocar. 

A percussão é fundamental para definir o caráter ou a personalidade da 

música, através de efeitos sonoros e intervenções esporádicas de 

instrumentos como chocalhos, carrilhões, chicotes, entre outros. Mas, esse 

caráter ou essa personalidade também podem ser definidos através da 

Percussão Corporal, onde o corpo pode ser considerado como o instrumento 

musical mais primitivo que o homem possui. 
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A técnica de Percussão Corporal foi criada por escravos no EUA. Como 

eles eram proibidos de tocar instrumentos musicais, acabaram por criar este 

tipo de percussão no próprio corpo para fazer música e se comunicar. 

A Psicomotricidade estabelece uma relação muito próxima a este tipo de 

dinâmica, onde: “O desenvolvimento corporal amplia o envolvimento e o 

conhecimento do real, enriquecendo ainda mais a criança e evolui sua 

linguagem.” (Fátima Alves, 2008) 

Hoje, as atividades artísticas vão muito além de pensar a música como 

entretenimento, recreação, ou ainda um “enfeite” para as datas festivas nas 

escolas. O ensino da música é um processo que através de experiências 

adequadas vem capacitar o indivíduo a adquirir certas competências e 

habilidades. 

A Percussão Corporal é uma proposta de musicalização utilizando o 

corpo como instrumento principal.  Mas não se limita a quem tem domínio de 

leitura e escrita musical, pois parte da descoberta da musicalidade espontânea 

de cada pessoa, através da investigação e da exploração prazerosa dos 

recursos musicais do corpo, como palmas, estalos, batidas de pé, batidas no 

peito, sapateados, sons de boca, efeitos vocais e outros, transformados em 

ritmos e melodias, com atividades de improvisação em grupo, de percepção, 

jogos musicais, proporcionando assim, o resgate da consciência do próprio 

corpo. 

 
“Um sujeito que conhece bem a funcionalidade do seu corpo e sabe 

se expressar através dele é um ser confiante em si mesmo. Esse 

conhecimento corporal se faz por intermédio das suas vivências, tanto 

individuais, quanto grupais. A harmonia do seu corpo com o seu meio 

será traduzida na sua expressão corporal.” (Fátima Alves, 2008) 

 

A partir de diferentes estímulos sonoros corporais, cada indivíduo 

contribui de maneira única e criativa para a harmonização do grupo, 

integrando-se ao fluxo do movimento e do som. 
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Quando a vivência musical é feita em grupo, a interação grupal nos traz 

a noção do respeito e a conscientização de que apesar de sermos diferentes, 

cada um com suas características, podem somar e juntos construir algo “novo”. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 O referido capítulo inicia-se com alguns conceitos e definições da Arte 

Contemporânea com destaque para a Música Minimalista, incluindo uma breve 

contextualização histórica do Minimalismo. 

Serão abordadas algumas técnicas de composição e processos de 

repetição desenvolvidos por grandes nomes da Música Minimalista na década 

de 60 e início da década de 70, que fundamentam as dinâmicas coletivas na 

Percussão Corporal, propostas pelo grupo “Barbatuques”, S. P., onde serão 

descritas ao final deste capítulo, estabelecendo um paralelo aos objetivos 

psicomotores. 

Haverá uma referência ao grupo “Barbatuques”, com um breve histórico, 

ressaltando sua proposta a um desenvolvimento artístico/educacional.  

 

 

1. 1 O “Minimalismo” na Arte Contemporânea 

 

 A arte contemporânea é um período artístico que surge na segunda 

metade do século XX e se prolonga até os dias de hoje. Quando surge um 

movimento na arte, este se revela na pintura, na literatura, na moda, na 

música, no cinema, e em tantas outras tão diferentes. 

 A partir de meados das décadas de 60, 70, notou-se que a arte 

produzida naquele período já não correspondia mais à Arte Moderna do início 

do século XX.  
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A arte contemporânea entra em cena a partir dos anos 70, quando as 

mudanças importantes no mundo e na nossa relação de tempo e 

espaço transformam globalmente os seres humanos. O artista 

contemporâneo tem outra mentalidade, a marca da sua arte não é 

mais a novidade moderna, e mesmo a experimentação de técnicas e 

instrumentos novos visa à produção de outros significados. (Arte 

Contemporânea – Wikipédia – A enciclopédia livre) 

 

A década de 1960 “é marcada pela velocidade das vanguardas artísticas 

que tem Nova York como capital cultural do século XX.” (Correio das Artes – 

UOL Blog) 

 
O termo “vanguarda”, aplicado a arte contemporânea com freqüência, 

vem da expressão militar avant-gad – que em francês significa 

vanguarda – e sugere o que é moderno, novo, original e avançado. 

Muitos artistas do século XX tentaram redefinir o significado de arte ou 

ampliar a definição de modo a incluir conceitos, materiais ou técnicas 

jamais antes a ela associadas. (Arte Contemporânea – Wikipédia – A 

enciclopédia livre) 

 
 Nas primeiras décadas da arte contemporânea, a música além de ter 

sido uma das artes em que mais foram feitas experiências, transformou-se na 

grande fonte de inspiração para as artes visuais. 

 
No final do séc. XIX e no começo do XX, muitos críticos de arte foram 

influenciados pelos filósofos alemães Arthur Schopenhauer e Friedrich 

Nietzsche, que haviam proclamado que a música era a mais poderosa 

de todas as artes, já que causava emoções por si, e não através da 

imitação do mundo. (www.coladaweb.com) 

 

 O artista contemporâneo reprocessa linguagens aprofundando a sua 

pesquisa e a sua poética. Passa a exigir de si próprio e também do espectador 

um “outro olhar” para o seu trabalho. A arte é colocada em outra perspectiva. 

 

O que vai determinar a contemporaneidade é o uso preciso do meio 

para expressar uma idéia onde pesa experiência e informação. (Arte 

Contemporânea – Wikipédia – A enciclopédia livre) 

http://www.coladaweb.com/
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 Na década de 70 a arte contemporânea torna-se um conceito a ser 

seguido. Entre os movimentos mais célebres como a “Op Art”, a “Pop Art”, a 

própria arte das ruas, baseada na cultura do grafite e inspirada na geração 

Hip-Hop (tida muitas vezes como vandalismo), está o “Minimalismo.” 

 O Minimalismo 

 
... é uma série de movimentos artísticos e culturais que percorreram 

diversos momentos do século XX e que preocuparam-se em se 

exprimir através de seus mais fundamentais elementos, 

especialmente nas artes visuais, no design, na música e na própria 

tecnologia. (Wikipédia – A enciclopédia livre) 

 
 O minimalismo utiliza um mínimo de recursos na composição de suas 

obras e recebeu grande influência do Construtivismo, da Vanguarda Russa e 

do Modernismo. “A pintura economizava as cores, a literatura suprimia 

palavras e a música economizava notas musicais.” (www.infoescola.com) 

 “Os construtivistas, através da experimentação formal procuravam uma 

linguagem universal da arte, passível de ser absorvida por toda a 

humanidade.“ (Minimalismo – Wikipédia – A enciclopédia livre) 

 O Minimalismo foi um movimento artístico que surgiu em Nova York, no 

fim da década de 1960 e representa o auge das tendências reducionistas na 

arte moderna. “Aparece nesse cenário com dicção própria, na contramão da 

exuberância romântica do expressionismo abstrato” (www.shvoong.com), ou 

seja, todo o excesso de subjetividade que estava presente na arte americana 

na década de 50, agora estava dispensável sob o argumento de estar 

desgastado. O Minimalismo caracteriza-se por uma extrema simplicidade de 

formas e pela abordagem literal e objetiva dos temas. Uma das coisas que 

esperava realizar era uma nova interpretação das artes representativas.  

 O Minimalismo apresenta-se geralmente como uma forma de Arte 

Conceptual, onde esta se baseia nos seguintes princípios: 

→ Que a Arte consiste numa idéia básica e que não terá que ter 

necessariamente uma forma material. 

http://www.infoescola.com/
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→ Que a matéria básica da arte é a linguagem e que não há distinção 

entre a Arte e a Teoria da Arte. 

→ Que a atividade artística é uma investigação sobre a natureza da 

própria arte. 

 

 A Arte Conceptual “rompeu com o estatuto tradicional da arte e 

possibilitou a ampliação do papel do artista na sociedade.” (www.infopedia.pt) 

Não demorou muito tempo para que o Minimalismo se tornasse uma das 

mais inflexíveis e influentes estéticas do nosso tempo, estendendo-se também 

na música e na dança. 

 

 

1. 2 A Música Minimalista 

 

A música minimalista surgiu nos Estados Unidos na década de 1960 e 

se classifica como música experimental: 

 

... estilo de música inovadora que originou no século XX, desafiando 

todas as concepções normais de como uma música deve ser, e 

extrapola os limites popularmente conhecidos. ((Wikipédia – A 

enciclopédia livre).  

 

Na música experimental são permitidos instrumentos pouco conhecidos, 

modificados e também a mistura de diversos gêneros opostos, como a música 

eletrônica e a música clássica. Pode também utilizar-se de sons de objetos, 

provocando efeitos diversos de acordo com a intenção do compositor, 

“experimentando” os sons, como o próprio nome diz. Segundo Nyman (1974, 

p.2), “os compositores experimentalistas estavam interessados em criar 

situações nas quais os sons poderiam ocorrer, um processo de geração de 

uma ação musical.” 

A música minimalista expandiu-se até ser o estilo mais popular da 

música experimental do século XX. “É um dos movimentos estéticos mais 

significativos dos últimos quarenta anos” - (Dimitri Cervo, em seu artigo “O 
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Minimalismo e suas técnicas composicionais"). Foi um gênero que envolveu 

diversos compositores, mas quatro foram considerados fundadores: La Monte 

Young (1935-), Terry Riley (1935-), Steve Reich (1936) e Philip Glass (1937-). 

Pode-se dizer que teve também como um de seus precursores o compositor 

alemão Carl Orff, um dos mais destacados do século XX, famoso por sua 

cantata “Carmina Burana”. 

Numa reação contrária a sofisticação da música intelectual moderna, os 

compositores passaram a adotar um estilo simples e literal, e desta forma 

criaram uma música extremamente acessível. La Monte Young e Morton 

Feldman, por exemplo, substituíram o tratamento tradicional da forma musical 

pela exploração de timbres e do ritmo. Philip Glass (o mais popular compositor 

da linha minimalista) e Steve Reich, inspirados no som dos instrumentos 

típicos de Bali, na música indiana e africana, vem compondo já há alguns anos 

música que tem uma estrutura modular – música baseada na repetição de 

elementos mínimos e na mudança gradual de pequenos motivos ao longo da 

mesma, e no caso de Glass, isso significa executar repetidas vezes somente 

uma linha de música. 

Sobre a música repetitiva, MERTENS (1983, p. 88) coloca que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“... a idéia de obra é substituída pela idéia de processo... a música 

dialética tradicional é representacional: a forma musical está 

relacionada com um conteúdo expressivo e isso é um meio de criar 

uma tensão crescente; o que é usualmente chamado um argumento 

musical. Mas a música repetitiva não é construída em torno de um 
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argumento, a obra não é representativa e também não é um meio de 

expressão de sentimentos subjetivos. Glass escreveu que ‘Esta 

música não é caracterizada por argumento e desenvolvimento... a 

música não tem mais uma função de mediação que se refere a algo 

fora dela mesma, mas encarna a si mesma sem mediações. Assim o 

ouvinte necessitará de uma estratégia de audição diferente, sem os 

conceitos tradicionais de lembrança e antecipação. A música deve ser 

ouvida como um evento sônico puro, um ato sem nehuma estrutura 

dramática’”. 

 

 Essa “estrutura modular” de Glass e Reich, é o esquema de construção 

interessante de algumas das dinâmicas corporais coletivas propostas na 

Percussão Corporal, que serão descritas ao final deste capítulo. 

 

Na música erudita das últimas três décadas o termo minimalismo foi 

usado para eventualmente se referir à produção musical que reúne as 

seguintes características: repetição (frequentemente de pequenos 

trechos, com pequenas variações através de grandes períodos de 

tempo) ou estaticidade (na forma de tons executados durante um 

longo tempo); ritmos quase hipnóticos. (Wikipédia – A enciclopédia 

livre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 3 “Barbatuques” 

 
“Vou contar um pouco dessa história: minha primeira descoberta, 

ainda na adolescência, foi a de que o corpo era um brinquedo sonoro. 

Quando andava a pé gostava de me entregar a devaneios musicais, 
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imaginando melodias e cadenciando os passos no ritmo. Sem 

perceber, as mãos pra acompanhar já iam buscando algum batuque, 

misturando sons de batidas no peito, palmas e estalos. Claro que a 

brincadeira já vinha desde batuques na cozinha, no chuveiro e nos 

delírios sonoros infantis, mas agora o brinquedo era novo.” (Fernando 

Barba, www.barbatuques.com) 

 

O que a princípio era apenas uma brincadeira, mais tarde estava 

fundado o grupo de Percussão Corporal Barbatuques. Fernando Barba, o 

idealizador e diretor desse grupo, é um guitarrista formado em Música pela 

Unicamp, e antes de formá-lo, montou com outros músicos recém formados 

como ele, uma oficina de percussão corporal em São Paulo, onde a partir daí 

percebeu que esse trabalho tinha muito mais a oferecer às pessoas do que 

somente  música: desenvolvimento da coordenação motora, ativação da 

circulação do sangue, melhora da concentração e da memória, noção de 

lateralidade, bem-estar físico e mental e redescoberta do próprio corpo. 

Segundo Barba, “são alguns dos benefícios associados à pratica da percussão 

corporal”. Trata-se de um trabalho artístico, mas também pedagógico. No 

contexto educacional, a Percussão Corporal viabiliza o aluno a adquirir 

competências e habilidades específicas como: compor, improvisar e 

interpretar. 

 

“... se você trabalha com crianças do 1º ao 5º anos, vai perceber que 

elas começam a ter consciência do que é concentração. Quanto aos 

adolescentes ficam mais desinibidos e perdem a resistência ao toque 

que é bem típico da idade.” (Fernando Barba – 

www.barbatuques.com) 

 
 
“... estimulamos que a criança tire som do corpo, bata na bochecha, 

bata o pé no chão. Assim, ela desenvolve motricidade. Mais tarde, 

perto da alfabetização, trabalhamos o raciocínio, a matemática. Tem 

de seguir uma ordem: duas palmas, dois estalos -- ela aprende a lidar 

também com o abstrato.” 

 

http://www.barbatuques.com/
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Paralelo à sua trajetória acadêmica, seguiu com as pesquisas “em 

busca de ampliar as possibilidades de expressão musical pelo corpo” (corpo do 

som –www.barbatuques.com). Essa pesquisa conta com a colaboração do 

músico Stênio Mendes, que já trazia um trabalho sólido de percussão vocal, 

corporal e música orgânica. O Barbatuques vem desenvolvendo um trabalho 

baseado na exploração dos inúmeros sons que podem ser produzidos pelo 

nosso corpo. São palmas, sons de boca, marcações rítmicas com os pés, 

efeitos vocais, em encadeamentos frenéticos, onde nas oficinas que ministram, 

formação musical não é exigida e todos podem tocar e improvisar “com o 

corpo”.   

 

“... o primeiro momento da oficina é uma volta para si mesmo. Olhar 

para a mão, tentar encaixar a palma, corrigir. Você tem de se 

observar o tempo todo. No começo, muita gente tem uma certa 

resistência em bater no próprio peito. Tem a ver com auto-afirmação, 

com o seu centro existencial. A gente fala “eu” e bate no peito. Não é 

à toa.” (entrevista Fernando Barba, Folha de S. P, 2004) 

 

Além das oficinas, fazem palestras e apresentações no Brasil e no 

exterior desde 1995. 

O Barbatuques hoje é um núcleo artístico e pedagógico, onde: 

 

... amplia a pesquisa da música corporal usando a linguagem da 

improvisação para criar novas composições. Aproximando a música 

brasileira de elementos da música africana, mediterrânea, cubana, 

eletrônica e minimalista entre outros, o grupo explora o corpo humano 

como gerador de ritmos, melodias e harmonias. (O Seguinte é esse - 

www.barbatuques.com) 

 
 

1. 4 Dinâmicas na Percussão Corporal como Proposta para um 

Desenvolvimento Psicomotor 

  



 33
“A Música é o resultado de longas e incontáveis vivências individuais 

com a música e de civilizações musicais diversas. Não podemos, 

portanto, nos espantar ao depararmos com novas experiências que 

nos revelam as várias facetas – concretas e abstratas – de que a 

música é constituída.” (JEANDOT, 1990, P. 15) 

 

 Baseando-se na citação acima e partindo da idéia de trabalho no projeto 

Barbatuques, onde corpo e música se encontram na descoberta dos sons que 

o corpo humano pode produzir, serão apresentadas neste item final, algumas 

dinâmicas na percussão corporal que ocorrem em várias oficinas ministradas 

pelo grupo e que de uma forma global proporcionam um desenvolvimento 

psicomotor concreto e satisfatório. 

 

 Dinâmica: “Seqüência Minimal“ 

(por Stênio Mendes, apresentada ao grupo e até então sendo desenvolvida) 

 

 Objetivo:  

Na percussão corporal você deve se observar o tempo todo e observar o 

outro ao seu redor. Através dessa dinâmica, os sons individuais são 

encadeados em ritmos e melodias coletivos gerando uma “orquestra de roda”. 

O improviso circular com repetição exercita a memória, melhora a 

concentração e traz bem estar. Trabalha-se com a coordenação motora global. 

 

 Competências / Áreas psicomotoras: 

→ Criatividade 

→ Socialização 

→ O processo de aprendizagem 

→ O trabalho em equipe 

→ Comunicação 

→ Lateralidade 

→ Improvisação 

→ Coordenação motora global 

→ Esquema corporal 
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→ Ritmo  

 

Recursos a serem utilizados: 

Sons do corpo: palmas variadas, estalar dos dedos, esfregar as mãos (a 

parte mais importante para a percussão corporal são as mãos; são as que 

mais trabalham), sons da boca, sons e ritmos possíveis de fazer com os pés. 

 

Número de participantes e duração da dinâmica: 

 Toda a turma ou grupo, sem especificação de faixa etária. 

Aproximadamente 30 minutos. 

 

 Metodologia / Descrição: 

 A dinâmica começará com o facilitador solicitando ao grupo que sente 

em roda, na beira da cadeira, com a coluna reta e pés paralelos. Esta posição 

é confortável e favorece os movimentos. 

 Obs.: Com um grupo de adultos, esta dinâmica torna-se mais 

interessante se feita de pé. 

 Esta mesma pessoa vai interagir com o grupo, apresentando-lhe os 

“sons do corpo” e cada um vai experimentando o “seu próprio som e 

movimento”, sem a preocupação de que o “seu” seja igual ao do outro (o corpo 

pode ser considerado nosso primeiro instrumento musical). O momento é 

brincar com a experimentação. 

 Antes de iniciar a “sequência minimal”, o grupo decidirá se a mesma vai 

girar para a direita ou esquerda. 

 O espaço agora deve se manter em absoluto silêncio. O facilitador 

então, lança seu elemento (qualquer um dos recursos descritos acima). A partir 

deste momento está sendo definido o andamento do som, da “paisagem 

sonora” que vai ser construída. Este elemento se mantém, ou seja, vai se 

repetindo. 

 A próxima pessoa lança o seu elemento e assim, sucessivamente, cada 

um, até chegar à última pessoa da roda. 
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 Cada componente do grupo deve escutar o seu som, observar o seu 

movimento, percebendo também o outro. Cada som ou ritmo surgindo dentro 

desta “orquestra giratória” vai gerando um contraste. 

 Esta “paisagem sonora” deverá ser mantida por alguns minutos. 

 O facilitador iniciará a finalização da seqüência. Escolhe um momento e 

pára com o seu elemento, permanecendo em silêncio. E assim, na mesma 

ordem inicial, aos poucos, cada um vai abandonando o “seu som”, até que a 

“paisagem” desapareça. 

 Importante ressaltar que se essa dinâmica for repetida várias vezes, 

uma nunca será igual a outra, pois surgirá uma infinidade de possibilidades de 

som e movimento. 

 

Dinâmica: “Carrossel” 

 

 Objetivo:  

As dinâmicas de integração tem como objetivo favorecer o processo de 

conhecimento entre os membros de um grupo, descontrair e aproximar as 

pessoas. Trata-se de uma dinâmica que possibilita adaptar diversos ritmos 

brasileiros (há uma constante execução da mesma na oficina “Ritmos 

Brasileiros na Percussão Corporal") para técnicas de percussão corporal. 

Exercícios de independência rítmica, coordenando mãos, pés e voz. 

Adaptação de ritmos, timbres percussivos para o corpo. Exercícios de regência 

musical (em naipes percussivos). 

 

 Competências / Áreas psicomotoras: 

→ Criatividade 

→ Improvisação 

→ Concentração 

→ O trabalho em equipe 

→ Comunicação 

→ Lateralidade 

→ Equilíbrio 
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→ Estruturação Espaço-Temporal 

→ Coordenação motora global 

→ Esquema corporal 

→ Ritmo  
→ Expressão através do canto 

 

Recursos a serem utilizados: 

Todos os elementos: sons e ritmos possíveis de se fazer com os pés, 

mãos e voz.  

 

Número de participantes e duração da dinâmica: 

 Toda a turma ou grupo, sem especificação de faixa etária. A duração 

desta dinâmica vai depender muito do número de participantes, pois implicará 

na quantidade de naipes que serão formados. 

 

 Metodologia / Descrição: 

 A princípio, o facilitador solicita ao grupo que todos fiquem de pé, em 

roda. 

 O facilitador vai interagir com o grupo, apresentando-lhe os “sons do 

corpo” (como na seqüência minimal) e segue com a experimentação. São 

explorados sons e movimentos corporais, células específicas de ritmos como: 

samba, baião, partido alto e outras (agora com batidas no peito, coordenadas 

com o estalar dos dedos acrescidas ou não da voz). 

 O facilitador solicita ao grupo que se dividam em subgrupos , que 

serão chamados de naipes (a quantidade de pessoas e o número de naipes 

vão variar de acordo com o número de participantes). Três naipes grandes, por 

exemplo, forma um resultado sonoro interessante. 

 O facilitador, agora no papel de regente, lança um elemento para o seu 

naipe e todos vão repetindo a idéia, seguindo seus comandos de regência. É 

permitido variar, improvisar com alguns parâmetros sonoros: a intensidade, a 

duração e a altura. No decorrer da dinâmica vai acontecendo uma alternância 

de “regentes”, onde todos do naipe deverão participar. 
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 O facilitador explica que o mesmo “regente” não precisa ficar todo o 

tempo com a mesma idéia e sim, poderá mudá-la, em função do som 

produzido pelos outros naipes, que simultaneamente estão no mesmo 

processo. Um naipe pode, por exemplo, explorar qualquer recurso descrito 

acima, para completar a idéia de outro naipe ou lançar idéias que sejam 

totalmente contrastantes. 

 O resultado desta dinâmica é um grande movimento circular, giratório, 

gerado dos sons e dos movimentos de cada naipe. 

 A finalização acontece de forma gradativa, onde cada naipe vai 

encerrando com os seus elementos. 

 

Dinâmica: “Jogo da Memória” 

 

 Objetivo:  

 Observar a importância da participação em grupo e no compromisso 

com o outro. Exercitar o trabalho em equipe, a cooperação, a confiança, o 

reflexo e a aprendizagem em grupo num processo estimulante através da 

percussão corporal. Essa dinâmica é indicada num primeiro contato com um 

novo grupo, desconhecido, numa forma de apresentação. 

 

 Competências / Áreas psicomotoras: 

→ Socialização 

→ Improvisação 

→ Concentração 

→ Memorização 

→ Comunicação 

→ Lateralidade 

→ Equilíbrio 

→ O processo de aprendizagem 

→ Estruturação Espaço-Temporal 

→ Coordenação motora global 

→ Esquema corporal 
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→ Ritmo  

 

Recursos a serem utilizados: 

Especificamente voz e palmas.  

 

Número de participantes e duração da dinâmica: 

 Toda a turma ou grupo, sem especificação de faixa etária. A duração 

desta dinâmica vai depender do número de participantes.  

 

 Metodologia / Descrição: 

 A princípio, o facilitador solicita ao grupo que todos façam uma roda e 

que cada um se apresente dizendo seu nome. Antes, o mesmo pode escolher 

e avisar para que lado seguirá a apresentação. 

 O facilitador agora faz uma nova proposta: cada integrante do grupo vai 

dizer o seu nome de forma ritmada. 

 Na próxima seqüência, o “círculo” de palavras se mantém, sendo que 

cada integrante agora deve dizer o nome da pessoa anterior (que poderá ser 

da direita ou da esquerda). 

 O facilitador vai propor a última fase, agora exigindo mais atenção: um 

integrante escolhe uma pessoa da roda, joga uma palma para ela, e esta vai 

ter que dizer seu nome. Este integrante que recebeu a palma fará o mesmo 

com outro e assim, sucessivamente, até todos participarem.  O foco maior 

desta última fase é a concentração e o reflexo, pois estas palmas serão 

executadas dentro de um pulso (tempo), de um andamento, pré-estabelecidos 

pelo integrante que iniciará a dinâmica.  

 O facilitador escolhe a finalização. Pode parar aqui ou repetir, se achar 

necessário.  
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CONCLUSÃO 

 

 Durante toda a pesquisa estabeleceu-se conceitos e fundamentações 

onde pode-se concluir que a parceria da Psicomotricidade com a Percussão 

Corporal, pode atuar de forma concreta, real e prazerosa na formação do 

indivíduo nas esferas cognitivas, afetivas e motoras. 

 Nosso corpo não nasce sabendo tudo que é capaz. É necessário dar-

lhes as ferramentas necessárias para que responda aos estímulos, pois será 

sempre o reflexo das nossas emoções e sensações.  

 O movimento pode ser um suporte que venha a proporcionar ao 

indivíduo conhecer o mundo a sua volta, acerca de suas próprias percepções. 

 A Psicomotricidade e a Percussão Corporal transformam a linguagem do 

corpo em linguagem do conhecimento. Ambas são construídas gradativamente 

e suas práticas devem ser investidas na direção de uma educação expressiva, 

criadora e reflexiva. 

 Esta pesquisa é um convite a todos aqueles, educadores ou não, que 

queiram embarcar no “mundo do corpo e do movimento”, difundindo suas 

experiências e vivências, tornando-se multiplicadores. 
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