
A GÊNESE DA REPRESENTAÇÃO RÍTMICA: O NASCIMENTO DA
HABILIDADE DE REPRODUZIR PADRÕES RÍTMICOS

Juscimar Gonçalves SILVA (Unileste); Eustáquio José de Souza JUNIOR (Unileste)

Introdução: A presente pesquisa busca identificar, em qual período dos primeiros anos,
a criança desenvolve a capacidade de reprodução de padrões rítmicos. Como exemplo
dos campos nos quais é possível observar a fluência rítmica ou não, temos, a
capacidade da criança de se locomover e desenvolver a linguagem, utilizando então
essa habilidade para expressar comportamentos, ações voluntárias e automáticas.
Entretanto, o conceito de padrões rítmicos será abordado aqui, como uma estrutura
métrica temporal, possuindo intervalos regulares de sons e silêncios. Pretende-se
abordar a temática voltada  à contribuição que essa possa  oferecer no campo da
educação musical e da psicologia. Objetivo: O trabalho tem como objetivo colocar à
prova, a hipótese levantada sobre a influência do estágio de imitação diferida teorizado
por Piaget, no processo de reprodução de padrões rítmicos por imitação de um modelo,
buscando assim, poder estabelecer uma “janela”,na qual a reprodução de padrões
rítmicos emerge. Metodologia: A metodologia aplicada para o desenvolvimento do
trabalho, consiste em uma pesquisa quase-experimental, considerando como variável
independente a idade. Nesse enquadramento metodológico, o delineamento será por
grupos não equivalentes, com um grupo amostral na faixa etária entre 9 e 15 meses e 
outro, entre 16 e 24 meses.Será apresentado às crianças um modelo rítmico, buscando
avaliar em qual grupo ocorrerá  maior número de reproduções que se aproximem do
modelo proposto. Resultados: A revisão de literatura feita até o presente momento
sugere a capacidade em bebês de perceber alterações em estruturas rítmicas,
consideradas como tendo métrica rítmica forte (padrões temporais que estimulam um
tempo interno). Os estudos apresentam a percepção dos bebês em alteração estrutural
de uma sequência rítmica. A literatura  considera importante a habilidade de imitação
no processo de aprendizagem musical, propondo, ainda, atividades pedagógicas
utilizando esse recurso. Na busca por compreender como pode ocorrer o processo
imitativo, embora vários teóricos tenham se debruçado sobre esse tema, os trabalhos de
Piaget se mostram como um caminho mais adequado. O autor citado sinaliza que a
imitação passa por 6 etapas, sendo que a última consiste na imitação diferida,
ocorrendo por volta dos 15 meses de idade, quando a criança adquire a capacidade de
imitar modelos complexos sem tatear. Conclusão: Os achados na revisão bibliográfica
sobre a percepção rítmica aliados à teoria piagetiana sobre a imitação, nos possibilita
inferir que, a partir do momento que ambas habilidades se manifestam na criança,
pode-se identificar a capacidade de reproduzir padrões rítmicos a partir de um modelo.
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