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ARTE – AULA 9 

 

Linguagem: Música. 

Objetos do Conhecimento: Elementos da linguagem. 

 

Ritmo 

 

Imagem de um Eletrocardiograma que mostra a representação gráfica do ritmo do coração 

Imagem: pixabay.com 

 

 O ritmo pode ser descrito como um movimento coordenado, uma repetição de intervalos 

musicais regulares ou irregulares, fortes ou fracos, longos ou breves, presentes na composição 

musical. O termo “ritmo” tem origem na palavra grega rhytmos, que significa “qualquer movimento 

regular, constante, simétrico”. 

 Apesar de ser uma palavra comum do meio musical, o ritmo pode ser encontrado nas batidas 

do nosso coração, no ponteiro do relógio, no movimento das marés, na troca do dia pela noite e na 

mudança das estações. 

 Para compreender melhor o ritmo, é preciso entender que seus componentes básicos são o 

som e o silêncio, que são combinados para formar padrões sonoros. Tais padrões sonoros são 

repetidos ao longo de uma melodia, dando, assim, origem ao ritmo, que pode ter uma batida 

constante ou variável. Essas batidas podem ser fortes, extensas, breves ou suaves, que são 

aplicadas à composição musical conforme a necessidade. 

Fonte: Texto adaptado Infoescola.com.br | Acesso em 04/03/2021 
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Lembrando que ritmo são tempos sonoros que se repetem, coloque a mão no seu coração. 

Perceba as batidas, como elas se repetem. Se alguém na sua casa possuir um relógio analógico, 

preste atenção no som que ele faz. O tique-taque produz um ritmo. Ainda mais um exemplo: se 

você tiver um micro-ondas em casa, vai observar que o aviso sonoro da finalização do seu 

funcionamento tem um ritmo. 

 

Agora, vamos fazer uma brincadeira? Levante do lugar em que você está e dê alguns 

passos, caminhe normalmente. Você vai perceber que o caminhar tem sempre o mesmo ritmo, um 

pé na frente, depois o outro, depois o outro e assim sucessivamente. O ritmo do caminhar pode ser 

mais lento ou mais rápido.  

 

1-  Feche os olhos e ouça atentamente os sons de onde você está e registre. Esses sons se 

repetem? De onde vêm esses sons? 

  

  

  

  

 

2-  Escolha uma música que você gosta de cantar. Cante essa música e bata palma ao mesmo 

tempo. Você verá que suas palmas se repetem com o mesmo espaço de tempo entre elas. 

Registre o nome da música que você escolheu e qual o ritmo: samba, rock, forró, 

instrumental? 

  

  

 

Se possível, acesse este vídeo, disponível em: 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74

