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ARTE 

 

Linguagem: Música. 

Objetos do conhecimento: Elementos da linguagem. 

 

Ritmo 

 

 

Fonte: Freepik.com | Acesso em 01/09/2020 

 

 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 entender melhor o ritmo, precisando entender que os componentes básicos do ritmo 

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: Adaptado de Infoescola.com.br | Acesso em 31/08/2020 

 Para entender o que é ritmo, apenas pense na cantiga “Escravos de Jó”. Em seguida, 

sem abrir a boca, faça apenas o som da música. Você provavelmente consegue cantar a música 

apenas mantendo o ritmo, sem utilizar a letra, não é mesmo? Enquanto você apenas fez o som da 

música, você percebeu que em alguns momentos o som era mais forte e em outros mais fraco? 



 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

1- Leia com atenção a letra da cantiga “Escravos de Jó”. Em seguida, cante a música, dando 

mais força à sua voz nas sílabas destacadas em vermelho: 

 

ESCRAVOS DE JÓ 

JOGAVAM CAXANGÁ 

TIRA, PÕE, DEIXA FICAR 

GUERREIROS COM GUERREIROS 

FAZEM ZIGUE-ZIGUE, ZÁ 

 

Você sabia? 

Escravos de Jó é um cantiga e brincadeira tradicional da cultura brasileira de origem africana. Na 

brincadeira original, os participantes ficam em roda e passam pedrinhas ou sementes de um em 

um, segundo o ritmo da música.  

 

 

2- Vamos fazer percussão com a cantiga Escravos de Jó? Para entender o ritmo na prática, 

convide um familiar para te ajudar. Observe o passo a passo dessa atividade no link 

https://youtu.be/YjilQ2wvCi4 ou verifique o passo a passo abaixo: 

 

a) Sente-se no chão, de frente para o seu familiar com um copo de plástico ou caixinha 

de fósforo para cada pessoa. 

 

b) Observe as sílabas fortes da cantiga Escravos de Jó e troque o copo com o seu 

familiar. 

 

Fonte: Freepik.com | Acesso em 01/09/2020 

  

https://youtu.be/YjilQ2wvCi4
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ESCRAVOS DE JÓ Troque os copos nas sílabas CRA e JÓ 

JOGAVAM CAXANGÁ Troque os copos nas sílabas GA e GÁ 

TIRA, 
Pegue o copo e deixe-o nas suas mãos 

levantadas na sílaba TI 

PÕE, Coloque o copo no chão 

DEIXA FICAR 
Com as mãos levantadas, aponte o dedo 

indicador para o copo. 

GUERREIROS COM GUERREIROS Troque os copos na sílaba REI 

FAZEM ZIGUE-ZIGUE, ZÁ 
Coloque o copo para a frente e para trás, 

mantendo o mesmo copo em suas mãos. 

 

 

3- Feche os olhos e ouça atentamente os sons de onde você está e anote abaixo: 

Exemplo: Som da panela de pressão. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


