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RESUMO 
 
Este trabalho trata do ensino e aprendizagem do sapateado e da música corporal como um 
ponto de intersecção entre a dança e a música. Estudaremos aqui as diferentes abordagens das 
linguagens do corpo e do som. O ensino e aprendizagem da dança e suas aplicações em sala 
de aula. As teorias já consagradas sobre o movimento, a expressão corporal e os projetos 
sociais de sucesso realizados no Brasil. A inclusão da música no currículo escolar e a sua 
importância no processo de aprendizagem de novas habilidades de concentração, audição e na 
sociabilidade da criança.  O uso do corpo como instrumento de percussão e da memória 
corporal como recurso alternativo ao aprendizado da teoria musical. A reflexão sobre o ensino 
aprendizagem do sapateado e da música corporal desperta os seguintes questionamentos: A 
falta da abordagem da teoria musical no ensino da dança e a falta de preparo corporal no 
ensino da música. Como aplicar uma metodologia que não cristalize a prática do sapateado 
em teorias? Como utilizar o estudo musical aliado ao movimento? O presente estudo partiu da 
hipótese que através do sapateado e da música corporal encontramos o ponto do meio, uma 
prática que desenvolve inteligências múltiplas no campo da arte-educação. Um ponto de 
encontro entre o preparo corporal, o desenvolvimento rítmico musical e a expressão da 
individualidade pelo movimento cênico da dança. O propósito da pesquisa foi o de explorar 
melhor os universos da Música e da Dança na formação educacional para compreender o 
processo de ensino aprendizagem do sapateado e da música corporal, a luz da teoria das 
inteligências múltiplas de Howard Gardner.  
 
Palavras - chave: Ensino aprendizagem. Sapateado. Música Corporal. Inteligências 
Múltiplas. Arte educação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
This research deals with the teaching and learning of tap dance and body music as a point of 
intersection between dance and music. The study will look for different approaches of the 
body language and sound. The teaching and learning of dance and its applications in the 
classroom. Already established theories about the movement, the body language and social 
projects successfully carried out in Brazil. The inclusion of music in the school curriculum 
and its importance in the process of learning new skills, concentration, hearing and sociability 
of the child. The use of the body as a percussion instrument and body memory as an 
alternative to learning music theory. A reflection on the teaching and learning of tap and body 
music awakens the following questions: Lack of musical theory approach in teaching dance 
and lack of preparation for the body in music education. How to apply a methodology that 
does not crystallize  the practice of tap in theories? How to use the combination of musical 
study in the dance movement? The present research have the hypothesis that through the tap 
dance and body music there is a midpoint, a practice that develops multiple intelligences in 
the field of art education. A meeting point between body preparation, musical and rhythmic 
expression development of individuality by scenic movement of dance. The purpose of the 
study is to explore the worlds of music and dance in educational background to understand 
the learning process of tap dance and body music in the light of the theory of multiple 
intelligences by Howard Gardner. 
 
Keywords: Teaching and learning. Tap Dance. Body Music. Multiple Inteligences. Art 
education.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente proposta de pesquisa nasceu da minha atuação pessoal no ensino do 

sapateado e dos questionamentos acerca da prática educativa diante das exigências de 

domínio de conteúdos e conhecimentos referentes à dança e à música. O estímulo veio através 

da observação dos resultados no desenvolvimento dos alunos nesta arte e, da percepção que o 

sucesso no aprendizado depende do equilíbrio entre a prática corporal e a teoria musical.  

Arte, música e corpo. Todos estes ingredientes já são reconhecidos como essenciais 

para a formação e o desenvolvimento do ser humano na sociedade. Cada um deles possui 

inúmeras formas de manifestação: esportes, pinturas, ritmos e instrumentos. O sapateado e a 

música corporal apresentam uma forma de integração entre as linguagens. Quando o 

indivíduo atua de corpo e alma, ele não toca a música, ele se torna a própria música em 

movimento. Assim o ensino e o aprendizado do sapateado contribuem para o 

desenvolvimento de uma inteligência rítmica e corporal diferenciada. 

Da necessidade de pesquisar a respeito do ensino de dança e música surgiu o presente 

trabalho que buscou conhecer mais sobre o ensino do sapateado e da música corporal. Nesse 

sentido a pesquisa representa valiosa contribuição para a área, pois os resultados encontrados 

poderão auxiliar outros professores no sentido de criar suas formas de ensinar e produzir 

conhecimentos no ensino do sapateado. 

1.1  Contexto histórico 

 

Segundo Nobre e Machado (2003), o sapateado americano surgiu nos Estados Unidos 

proveniente da fusão cultural entre imigrantes europeus e escravos africanos. Os Irlandeses 

contribuíram com a técnica do Irish Jig: dança folclórica Irlandesa do século V que trabalha 

intensamente a movimentação dos pés, os Ingleses da cidade de Lancashire usavam os 

tamancos de madeiras nas fábricas durante a Revolução Industrial e se divertiam batendo os 

pés nos intervalos de trabalho. Os Africanos adicionaram o ritmo, a musicalidade, o vigor 

físico e a ginga.  
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Inconformados com o cativeiro nas fazendas do sul dos Estados Unidos, os 
negros, através de tambores, enviavam mensagens para as plantações 
vizinhas na tentativa de organizar rebeliões. Com o ato escravo de 1740, os 
negros foram proibidos de utilizar qualquer instrumento para se comunicar, o 
que contribuiu para que eles desenvolvessem ainda mais o seu trabalho 
corporal e, de outras formas, a sua “música”, através de batidas de pés e 
mãos. A nova música corporal dos negros deixou-os receptivos aos artistas 
vindos do norte que traziam a música dos sapatos dos dançarinos europeus. 
(NOBRE; MACHADO, 2003, p. 20) 

A transmissão de conhecimento no sapateado, assim como na dança é exclusivamente 

prática e teve início nos círculos de improviso e desafios, de corpo para corpo, seguindo o 

princípio da “imitação”. Essa imitação veio tanto na forma dos gestos como na forma do som, 

pela repetição do ritmo.  

De acordo com Matwijszyn (2003), inúmeros autores já desenvolveram a temática da 

imitação na educação. Alguns trabalhos consideram apenas o aspecto cognitivo, outros 

abrangem também os aspectos afetivos, sociais, e até mesmo o contexto histórico e cultural. 

Wallon, por exemplo, considerou a imitação um processo constitutivo do desenvolvimento 

psíquico da criança, uma vez que, por meio da imitação, a criança se iguala ao outro (fusão 

com o outro) e se compara com ele, reconhecendo semelhanças e diferenças (diferenciação do 

outro) (WALLON apud Matwijszyn, 2003, p.8)  

 

1.2 Objetivos 

 

Explorar melhor os universos da Música e da Dança na formação educacional, no 

processo cognitivo das crianças, no ensino aprendizagem e no desenvolvimento das 

inteligências múltiplas. Compreender que a partir do sapateado e da música corporal surge um 

novo conhecimento, transdisciplinar: a experiência de Ser a música, trazendo movimento, 

arte, expressão e consciência através da música produzida em si mesmo.  
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2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo teve como referência a revisão bibliográfica. Constituído numa 

pesquisa qualitativa, com análise documental de textos, artigos e publicações relacionadas à 

área de Dança e Música, voltadas para o ensino e aprendizagem do sapateado. As obras 

analisadas tratam de processos cognitivos, do ensino e aprendizagem da Dança e da Música.  

Tomando como referência a Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner, 

detalhadas nas obras de Strehl (2011) e Travassos (2001), deu-se destaque a duas habilidades 

principais trabalhadas no Sapateado: 1) A Inteligência Corporal Cinestésica e 2) A 

Inteligência Musical.  

A Inteligência Corporal Cinestésica foi aprofundada na melhor compreensão da Dança 

na Educação, usando como referência as publicações Marques (2010), Martins (2006) Otero 

(2001), Weil e Tompakow (1986) e dos relatos apresentados sobre os projetos desenvolvidos 

por eles. 

A Inteligência Musical foi abordada na revisão dos artigos de Rodrigues (2012), 

Ongaro e Silva (2006), e Machado (2010) sobre a importância do ensino e aprendizagem da 

música no desenvolvimento infantil. A habilidade da improvisação musical, também utilizada 

no sapateado foi pesquisada no texto sobre Educação Musical de Goulart (2000).  

Dentre os procedimentos para a pesquisa constou levantar junto às bases de dados 

material referentes a: sapateado, música corporal, dança, ensino, consciência corporal, 

desenvolvimento e aprendizagem. E também sobre o ensino da música e sua relação com o 

desenvolvimento e aprendizagem do raciocínio. E finalmente, para relacionar os dois 

universos: música e dança através da prática do sapateado e da música corporal. 
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3. A DANÇA NA EDUCAÇÃO, O ESTUDO DO CORPO EM MOVIMENTO 

 

A dança sempre esteve presente na história da humanidade, em todas as tribos, 

culturas e países. Foi transmitida de corpo a corpo por muito tempo, a princípio como 

manifestação folclórica/popular nas ruas e em seguida também se manifestou como um 

movimento clássico elitista, onde apenas algumas pessoas privilegiadas, com corpos perfeitos, 

tinham acesso às academias particulares. 

Somente no início do século XX a dança se tornou objeto de estudo científico, com o 

surgimento da Dança Moderna e a desconstrução do movimento. Estudiosos da dança 

passaram a escrever teorias sobre o movimento e as estruturas do corpo, músculos e 

articulações. Quando falamos em teorias do movimento e da dança, diversos autores como 

Marques (2010), Weil e Tompakow (1986) e Freire (2001) citam como referência o estudo de 

Laban como pioneiro na comunidade científica sobre dança, movimento e educação. Sua 

classificação dos movimentos nas dimensões de tempo, espaço e energia são até hoje ponto de 

partida para muitos outros estudos. 

Não pretendemos aprofundar neste estudo nenhuma destas teorias, mas sim apresentar 

um contexto histórico do surgimento da dança como recurso pedagógico na arte-educação. 

Veremos aqui alguns exemplos de como a dança está sendo usada na atualidade na formação 

de crianças e jovens. 

Conforme aponta Marques (2010), muitos autores contemporâneos vêm enfatizando a 

importância de tratar a dança como arte nos currículos escolares. Podemos acrescentar 

também neste panorama do ensino de dança na atualidade os projetos sociais, os centros de 

cultura e as academias de dança. Marques (2010) defende que a dança precisa ser ensinada e 

aprendida como linguagem artística, experiência ética e estética, pois assim poderá fornecer 

aos alunos e professores referenciais diferenciados de leituras de mundo, um preparo para que 

o indivíduo possa tomar atitudes transformadoras sobre o mundo.  

De acordo com Gidali (1995), na atualidade a reforma do sistema educacional deixa de 

ser um problema nacional e passa a ser um problema mundial. Isso acontece porque o sistema 

de ensino e os professores não estão preparados para acompanhar os avanços tecnológicos e, 

portanto, permanece a dificuldade do professor em manter o interesse do aluno. A criança de 

hoje, que tem acesso a um computador não se adapta mais ao ensino linear das escolas, que 

não segue a transformação e a dinâmica dos acontecimentos. Sua sugestão é que a dança seja 

um veículo que utiliza o corpo para abrir a mente.  
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Para acabar com o elitismo da dança é necessário levá-la às escolas, 
ensinando às crianças o conhecimento do corpo. Essas crianças sentadas 
horas e horas! Ai! A dança poderia ajudar tanto! A partir do momento que 
for inserida no currículo educacional, deixará de ser elitista. (GIDALI, 1995, 
apud OTERO, 2001, p. 151) 

Vamos analisar aqui o caso citado por Otero (2001) no campo da Dança Educação: o 

projeto “Professor Criativo” foi desenvolvido pelo Stagium tendo por objetivo principal 

introduzir a dança como instrumento auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 

Pretendeu-se atrair e treinar professores em formas educacionais alternativas, que 

possibilitassem, por exemplo, o desbloqueio de energia dos alunos por meio de exercícios de 

respiração e postura, proporcionando-lhes maior capacidade de concentração, disciplina e 

raciocínio. E também o desenvolvimento da criatividade, o (re) descobrimento da propensão 

natural ao movimento e novas maneiras de transmissão dos conteúdos didáticos. Tudo isso 

para tornar o ato de estudar mais prazeroso e motivador.  

Segundo Otero (2001), Marika Gidali, além de orientar e conduzir os professores da 

rede estadual de ensino, também utilizou a dança no trabalho com adolescentes em situação 

de risco e sob custódia de instituições como a FEBEM, atual Fundação Casa e, o SOS 

Criança. Ela acreditava despertar nos adolescentes o interesse pelo próprio corpo, ensinar-lhes 

a conhecer seus limites e potencialidades. O projeto obteve resultados significativos, 

destacando seis crianças com talento para dança que continuaram frequentando as academias 

do Ballet Stagium após o término do ano letivo em 1998. No ano seguinte, onze crianças 

participaram com brilho do espetáculo anual das academias, junto aos alunos regulares, no 

Teatro Sérgio Cardoso.  

A seguir destacamos um relato emocionante apresentado por Otero (2001) sobre a 

vivência da bailarina e diretora do Ballet Stagium, Marika Gidali ao apresentar um espetáculo 

de sua Companhia de Dança na FEBEM: 

Aqui na Febem, por exemplo, você depara com crianças que carregam 
quinze homicídios nas costas. Vai lá, leva o seu espetáculo e reflete: eu 
coloquei um universo aqui dentro que não existia antes. Esse menino pegou 
uma flor e me deu. Não pegou em metralhadora! A minha dança não é 
agente de mudanças, mas consegui, com meu espetáculo, um segundo de 
transcendência que não conseguiria por nenhum outro meio. Dançando lá, 
estando lá, trocando emoções de gente pra gente sem me ater a preocupações 
de favores é ser-estar de verdade. (GIDALI, 1988, apud OTERO, 2001, 
p.154) 
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Outro ponto de vista é que a dança, além de auxiliar no processo educacional pela 

linguagem do movimento e apreciação artística também pode mudar efetivamente alguns 

estados emocionais ao se corrigir a postura. Weil e Tompakow (1986) citam a dança entre 

outras técnicas como a ioga, o relaxamento, as artes marciais e a psicologia corporal como um 

instrumento poderoso de educação e conscientização, não só corporal, mas também social e 

emocional, pois atingem a estrutura de formação da nossa personalidade. 

Enquanto a Ioga se baseia essencialmente em criar uma neutralização do 
corpo, provocando o silêncio da ausência de movimento, a dança permite um 
desenvolvimento da harmonia do nosso Ser através da harmonia dos nossos 
movimentos. (Weil e Tompakow, 1986, p.266) 
 

Em sua pesquisa de modificação terapêutica das atitudes corporais e mentais, Weil e 

Tompakow (1986) experimentaram o método desenvolvido por Feldenkrais de correção do 

movimento. De acordo com a teoria de Feldenkrais, o sistema nervoso se ocupa 

principalmente do movimento e o movimento está na base de toda tomada de consciência. 

Neste trecho eles fazem um relato da sua experiência e progresso ao experimentarem a técnica 

de correção da postura pelo movimento: 

Através de exercícios especiais, ele consegue mudar diretamente a 
programação cerebral, pois o movimento só pode mudar ao se produzir, em 
primeiro lugar uma modificação no cérebro. Os seus exercícios, dos quais 
existem centenas, visam a modificar o equilíbrio do corpo em pé ou sentado, 
em evitar desgaste inútil de energia em músculos desviados de sua 
verdadeira função. Pessoalmente um de nós conseguiu dobrar a sua 
capacidade de rotação da coluna vertebral em cinco minutos. (Weil e 
Tompakow, 1986, p.271) 
 

Levando em consideração que um dos princípios básicos do ensino da dança é a 

correção da postura, entendemos que automaticamente o gesto de erguer a cabeça, alinhar as 

costas e abrir o peito influencia positivamente na autoestima e na sociabilidade. Compreender 

o próprio corpo, apreciar a beleza dos movimentos e estar bem consigo mesmo é o primeiro 

passo para estar bem nas relações com os outros. Não podemos esquecer que além do trabalho 

em sala de aula, um dos objetivos da dança é estabelecer o contato com o público, levar 

nossos corpos ao palco e apresentar as coreografias com o intuito de comunicar algo 

artisticamente, pela expressão não verbal.  
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Marques (2010) diz que a dança deve estabelecer uma relação tripé entre arte – ensino 

– sociedade, onde o aluno aprende a ler a dança para aprender a ler o mundo. A dança que 

impregna os sentidos com uma nova linguagem, cheia de novos signos, componentes, 

desdobramentos e relações. Ela defende o ensino da dança pela proposta metodológica da 

dança no contexto, onde o processo de ensino e aprendizagem da dança estimule o aluno a 

problematizar, articular, criticar e transformar. 

A problematização é uma das propostas do educador Paulo Freire que 
marcam definitivamente os territórios da Pedagogia Crítica, diferenciando-a 
das Pedagogias Tradicionais. Paulo Freire não abordou em seu trabalho a 
dança na educação – nem a educação na dança – mas certamente trouxe 
contribuições inestimáveis para que o ensino de dança seja (re)pensado nos 
dias de hoje. É por isso que “problematizar” é uma das faces para percorrer e 
transitar pela proposta metodológica da Dança no Contexto. (MARQUES, 
2010, p.195) 

O grande desafio dos professores de dança hoje, segundo Marques (2010), é 

justamente proporcionar aos alunos oportunidades de “conversar”, de dialogar, de 

problematizar, de pronunciar ao mundo em seus próprios corpos e também mediado por eles. 

A ênfase no diálogo é apontada como um caminho para o encontro e a conexão entre os 

homens, para que os bailarinos se façam compreender através de sua dança. Ela afirma que a 

função da dança na educação não é a de formar artistas bailarinos, mas sim de educar pessoas, 

auxiliando os seres humanos através da dança a encontrar uma relação corporal com a 

totalidade de sua existência. 

Portanto, quando se trata de educar pela dança, o objetivo não é apenas alcançar a 

habilidade de se movimentar com graciosidade, beleza e estética. Inclui também o 

aprendizado de uma nova linguagem artística, um anseio de comunicar e expressar 

sentimentos através dos gestos.  
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4. A MÚSICA NA EDUCAÇÃO, O ESTUDO DA LINGUAGEM MUSICAL 

 

A música, assim como a dança, sempre esteve presente na história da humanidade. A 

grande diferença é que, por se aproximar mais da fala, encontrou facilmente uma forma de 

escrita universal: a partitura. Dessa forma, encontramos mais documentos escritos sobre 

música do que sobre dança. No Brasil já é reconhecida como matéria fundamental no ensino 

escolar e foi incluída no currículo nacional desde 2011. 

De acordo com Rodrigues (2012), a música é considerada por vários autores da 

literatura científica como elemento enriquecedor para o desenvolvimento humano, que 

proporciona bem-estar e colabora para a ampliação de outras áreas necessárias para a 

formação plena do indivíduo. Em seus estudos aponta que, a música serve na educação como 

um estímulo de aprendizado, ajudando na apropriação da linguagem, concentração e no 

aprendizado da matemática. A seguir temos a opinião de Rodrigues (2012) sobre a música na 

educação: 

Por meio do contato com a música a criança aprende a conviver melhor com 
outras crianças, estabelecendo um diálogo mais harmonioso, o que contribui 
para relação interpessoal e o convívio em sociedade, promovendo ainda o 
desenvolvimento do senso de colaboração e respeito mútuo, já que ela 
proporciona mais segurança emocional e confiança porque, ao praticá-la, as 
crianças conseguem liberar suas angústias. (RODRIGUES, 2012, p.2) 
 

Em termos de sentidos, enquanto a dança sensibiliza o tato, pelo contato com o chão e 

o toque de apoio em parcerias e grupos, a música por sua vez sensibiliza a audição. Segundo 

Ongaro e Silva (2006), a criança precisa ser sensibilizada para o mundo dos sons, pois, é pelo 

órgão da audição que ela possui o contato com os fenômenos sonoros. 

Quanto maior for a sensibilidade da criança para o som, mais ela descobrirá 
as suas qualidades. Portanto é muito importante exercitá-la desde muito 
pequena, pois esse treino irá desenvolver sua memória e atenção. (ONGARO 
e SILVA, 2006, p.2)  
 

Nas reflexões de Machado (2010), sobre a música e o ensino ela compara as 

capacidades musicais com outras competências intelectuais, assim como a poesia e a 

linguagem escrita. Sua referência sobre inteligência musical, assim como indica Travassos 

(2001), vem da teoria de Howard Gardner. Todos concordam que estas habilidades são 

competências independentes, que se desenvolvem separadamente e que não estão ligadas a 

objetos físicos.  
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Machado (2010) acrescenta que a destreza, tanto na música como na linguagem, pode 

ser elaborada pela exploração e aproveitamento do canal oral-auditivo. Saber ouvir, apreciar 

as dinâmicas da música, diferenciar os timbres dos diversos instrumentos, e da voz. Tudo isso 

serve como repertório para a comunicação, enriquecendo o aprendizado da linguagem e 

expressão. Segue a sua opinião sobre a inteligência musical na aprendizagem: 

A inteligência musical, sempre presente, será necessária no controle dos sons 
e concatenação das ideias e para a aquisição do caráter expressivo. A 
espontaneidade da expressão individual nasce da intuição e da simpatia pela 
atividade, que, amparadas pela inteligência, conduzem ao amadurecimento, 
galgado em etapas. (MACHADO, 2010, p.117) 
 

Diante da constatação de inúmeros trabalhos científicos relacionando a música ao 

aumento dos processos cognitivos, houve o interesse de alguns teóricos em incentivar essas 

pesquisas. Assim, nasceu no Brasil, através da Associação Brasileira de Cognição e Artes 

Musicais, o Sincam: um fórum multidisciplinar dedicado à discussão científica de questões 

relevantes aos processos cognitivos em Música em suas diversas dimensões. Com quase uma 

década de existência, inúmeros trabalhos e pesquisas científicas foram selecionadas. 

 Maciel-Lima e Pereira (2012) estudaram o efeito do desenvolvimento das habilidades 

musicais na cognição e a relação entre a música e a linguagem verbal.  Este estudo baseado 

em vários autores conclui que a música e a linguagem falada percorrem caminhos cognitivos 

e de desenvolvimento diferentes, mas estão inter-relacionadas, de modo que uma influencia a 

outra. A partir dos dados pesquisados, Maciel-Lima e Pereira (2012) indicam que “a 

percepção da fala possui elementos verbais e não-verbais e que o aprendizado musical pode 

auxiliar na percepção dos aspectos não-verbais da fala”. (MACIEL-LIMA e PEREIRA, 2012, 

p.1). 

Com relação à função didática e a pedagógica da música, Correia (2010) acrescenta 

que além do valor cognitivo, a música também resgata outras facetas do processo educacional, 

como a emoção e a criatividade. Pode ainda oferecer inúmeras possibilidades 

interdisciplinares enriquecendo o caráter estético e artístico do aprendizado. 

A linguagem musical é auricular, baseada em três elementos indispensáveis: 
som, movimento e timbre ou qualidade sonora. Possui simbologia própria. 
Qualquer pessoa normal que ouviu, com frequência, sons melódicos e 
harmoniosos está apta a desenvolver os elementos já citados e 
consequentemente exercer com certa habilidade as funções musicais, 
incluindo a elaboração, a entoação e interpretação através dos instrumentos. 
Os fundamentos dessa prática podem ser estabelecidos nos primeiros anos de 
vida. (CORREIA, 2010, p.136) 
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Ainda sobre as possibilidades de interpretação e criatividade desenvolvidas pela 

aprendizagem da música está a habilidade do improviso. Sabemos que o sapateado em sua 

origem nasceu e se desenvolveu a partir de desafios de improviso, pois estava intimamente 

ligado ao movimento do Jazz. Ao pesquisar sobre o improviso na educação musical, Goulart 

(2000) fala sobre a sua intenção de incentivar os alunos a criarem sua própria música. 

Em seu artigo Goulart (2000) fala da interpretação musical como uma experiência 

estética profunda, que evoca sentimentos intensos. A música associada aos filmes, por 

exemplo, pode nos conduzir ao riso, às lágrimas ou ao espanto. Este conceito foi denominado 

de prazer estético. Ela usa esta definição para diferenciar duas formas fundamentais de 

improvisação: a brincadeira musical, que busca apenas a livre expressão, e o improviso 

“profissional”, que busca alcançar como resultado este prazer estético. Segue a sua opinião 

sobre a brincadeira musical em sala de aula: 

Se a educação musical valoriza a criatividade e a invenção, então a 
improvisação é instrumento pedagógico valioso. A improvisação é aqui 
entendida como composição instantânea, jogo lúdico com os sons, livre 
exercício da musicalidade; está portanto associada a uma experiência 
musical intensa e participativa. Saber improvisar significa compreender 
profundamente a proposta musical do autor - ouvir “por entre” as notas, 
escutar a intenção de cada frase, perceber o sentido de cada acorde, o 
significado de cada cadência. (GOULART, 2000, p.1) 
 

Com base neste experimento sobre a improvisação, é possível dizer que o 

desenvolvimento da habilidade do improviso musical pode ser treinado, a princípio como uma 

brincadeira, até que com o tempo, com o aperfeiçoamento, e o domínio das regras, o estudante 

de música ou sapateador se torna um intérprete, capaz de despertar emoções em seus ouvintes. 

Portanto, a música na educação representa muito mais do que o desenvolvimento de 

uma nova habilidade. A linguagem musical estimula o aprendizado e os processos cognitivos 

relacionados à comunicação e expressão dos sentimentos, tanto através da fala quanto da 

escrita. Enriquece o vocabulário nas relações interpessoais e ainda pode auxiliar de maneira 

criativa no entendimento lógico da matemática. 
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5. O SAPATEADO E SUAS POSSIBILIDADES DE ENSINO 

 

O Sapateado, assim como a Percussão Corporal, transita entre estes dois universos: da 

dança, pela movimentação do corpo, e da música pela produção de sons. Consorte (2012), ao 

pesquisar sobre os recursos da percussão corporal na música descobriu que em alguns casos a 

dança estava tão envolvida que se tornou muito difícil distinguir o que era dança e o que era 

música. Para ele o sapateado está incluído como recurso da percussão corporal, pois foram 

consideradas as técnicas que batem as partes do corpo umas nas outras ou no chão. 

Com base na experiência da autora deste trabalho como professora e sapateadora 

percebe-se que o sapateado, apesar de ser considerado uma modalidade de dança, acaba sendo 

prejudicado, ou até mesmo excluído dos festivais, por necessitar de condições diferentes das 

outras modalidades. Para a maioria das danças como ballet, jazz ou contemporâneo se usa 

uma cobertura no palco chamada linóleo1, que tem como característica reduzir o impacto do 

movimento e por consequência também reduz o som.  

É importante deixar claro as condições fundamentais do ambiente para que o ensino, a 

prática e as performances de sapateado aconteçam. Além do sapato com as chapinhas de 

metal é necessário que o piso seja adequado. Tanto o palco, o tablado e a sala de aula devem 

ser de madeira, levemente suspensos do chão, para facilitar a acústica. O ideal são os pisos 

flutuantes, onde a madeira é colocada sobre uma camada de borracha, isopor ou sistema de 

molas, que irá reduzir o impacto sem prejudicar a acústica. Em alguns casos, como nas 

apresentações com música ao vivo, também é necessário o uso de microfones. 

Santos (2008) diz que uma aula de sapateado pode variar muito de acordo com a 

metodologia, técnica e estilo do professor. Além disso, um mesmo professor pode ser flexível 

em relação ao conteúdo didático dependendo do progresso e da faixa etária de cada turma. É 

uma dança que não exige muito esforço físico para iniciantes e pode ser praticada por homens 

e mulheres, sem restrição de idade, como profissão, expressão artística, atividade física ou 

simplesmente como forma de distração ou relaxamento. 

 

 

 

                                                           
1
  * O linóleo é uma espécie de tecido impermeável, feito de juta e untado com óleo de linhaça e cortiça em 

pó, usado no revestimento de pavimentos. (dicionário Aurélio) 

 



 

 

Sobre o ensino no Brasil, diversos autores como Barão (1993), Baskerville (2006), 

Martin (2010), Nobre e Machado (2003) entre outros, se dedicaram a elaborar metodologias 

específicas para o ensino do sapateado. Descreveremos aqui algumas possibilidades didáticas 

de organização dos conteúdos a serem estudados. Nobre e Machado (2003) sugerem que a 

aula seja distribuída da seguinte forma: 

1) exercícios de barra; 
2) exercícios de centro; 
3) passos ao longo da sala ou em diagonal e 
4) sequências e coreogra
 

Este é um modelo tradicional nas aulas de diversas modalida

explorar a técnica percebemos a intenção de se explorar a movimentação do corpo no espaço 

em sala de aula. Por outro lado, quando se pretende classificar os passos de sapateado em 

níveis de dificuldade, Barão (1993) usa em sua apos

professores de sapateado -

da música. 

Musicalmente falando, existe também a questão da contagem. Segundo Martin (2010), 

no Brasil a maioria dos sapat

comum encontrar sapateadores contando a música em 4 tempos. 

Talvez esta seja a diferença entre o sapateador que pensa como bailarino 

movimento para o som e, o sapateador que pensa

movimento. Independente da forma como se conta a música, o importante é saber reconhecer 

a estrutura do compasso. Para isso um bom professor de sapateado precisa ter algumas noções 

básicas das estruturas musicais. 

FIGURA 1 – contagem d

Sobre o ensino no Brasil, diversos autores como Barão (1993), Baskerville (2006), 

), Nobre e Machado (2003) entre outros, se dedicaram a elaborar metodologias 

específicas para o ensino do sapateado. Descreveremos aqui algumas possibilidades didáticas 

de organização dos conteúdos a serem estudados. Nobre e Machado (2003) sugerem que a 

la seja distribuída da seguinte forma:  

1) exercícios de barra;  
2) exercícios de centro;  
3) passos ao longo da sala ou em diagonal e  
4) sequências e coreografias. (NOBRE e MACHADO, 2003, P.76)

Este é um modelo tradicional nas aulas de diversas modalidades de dança. Além de se 

explorar a técnica percebemos a intenção de se explorar a movimentação do corpo no espaço 

em sala de aula. Por outro lado, quando se pretende classificar os passos de sapateado em 

níveis de dificuldade, Barão (1993) usa em sua apostila Taps - treinamento e assessoria para 

- o critério musical: a quantidade de sons (batidas) em cada tempo 

Musicalmente falando, existe também a questão da contagem. Segundo Martin (2010), 

no Brasil a maioria dos sapateadores conta em 8 tempos, enquanto nos Estados Unidos é mais 

comum encontrar sapateadores contando a música em 4 tempos.  

Talvez esta seja a diferença entre o sapateador que pensa como bailarino 

movimento para o som e, o sapateador que pensa como músico - partindo do som para o 

movimento. Independente da forma como se conta a música, o importante é saber reconhecer 

a estrutura do compasso. Para isso um bom professor de sapateado precisa ter algumas noções 

básicas das estruturas musicais. Segue um exemplo abaixo: 

contagem do tempo no sapateado. 
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Sobre o ensino no Brasil, diversos autores como Barão (1993), Baskerville (2006), 

), Nobre e Machado (2003) entre outros, se dedicaram a elaborar metodologias 

específicas para o ensino do sapateado. Descreveremos aqui algumas possibilidades didáticas 

de organização dos conteúdos a serem estudados. Nobre e Machado (2003) sugerem que a 

(NOBRE e MACHADO, 2003, P.76) 

des de dança. Além de se 

explorar a técnica percebemos a intenção de se explorar a movimentação do corpo no espaço 

em sala de aula. Por outro lado, quando se pretende classificar os passos de sapateado em 

treinamento e assessoria para 

o critério musical: a quantidade de sons (batidas) em cada tempo 

Musicalmente falando, existe também a questão da contagem. Segundo Martin (2010), 

eadores conta em 8 tempos, enquanto nos Estados Unidos é mais 

Talvez esta seja a diferença entre o sapateador que pensa como bailarino - partindo do 

partindo do som para o 

movimento. Independente da forma como se conta a música, o importante é saber reconhecer 

a estrutura do compasso. Para isso um bom professor de sapateado precisa ter algumas noções 

 



 

 

Podemos considerar apenas os compassos simples (binário 2/4, ternário 3/4 e 

quaternário 4/4) na formação básica de um sapateador, deixando também a possibilidade de se 

estudar e aprofundar nos compassos compostos quando se considerar grupos avançados e 

profissionais. 

Quando o ensino do sapateado

O Sapateado Americano pode ser considerado uma atividade lúdica, já que 
socializa a criança, desper
criança a um envolvimento emocional e cultural, de forma que ela nem 
perceba que está em um processo de aprendizagem. Algumas ações dentro 
desse processo podem ter a utilização de brincadeiras e jogos, como por
exemplo: a dança das cadeiras, e o jogo da memória, sendo que serão feitas 
as devidas adaptações para a inclusão da técnica do sapateado a essas 
brincadeiras e jogos, colocando assim, o lúdico dentro do lúdico.
(MARTINS, 2006, p. 19)
 

Ainda com a intenção de facilitar o ensino e aprendizagem do sapateado, Baskerville 

(2006) fez uma adaptação do sistema de anotação desenvolvido por Kahn, para crianças em 

fase de alfabetização. O método Kahnotation, trazido para o Brasil por Kika Sampaio 

forma de descrever visualmente os movimentos rítmicos em símbolos. Ela associou 

personagens, desenhos e canções aos passos de sapateado e seus respectivos símbolos para 

facilitar a memorização e compreensão das crianças de uma maneira lúdica.

FIGURA 2 – 

 

Podemos considerar apenas os compassos simples (binário 2/4, ternário 3/4 e 

quaternário 4/4) na formação básica de um sapateador, deixando também a possibilidade de se 

nos compassos compostos quando se considerar grupos avançados e 

o ensino do sapateado é direcionado para crianças, Martins (2006) diz:

O Sapateado Americano pode ser considerado uma atividade lúdica, já que 
socializa a criança, desperta sua criatividade e musicalidade, traz essa 
criança a um envolvimento emocional e cultural, de forma que ela nem 
perceba que está em um processo de aprendizagem. Algumas ações dentro 
desse processo podem ter a utilização de brincadeiras e jogos, como por
exemplo: a dança das cadeiras, e o jogo da memória, sendo que serão feitas 
as devidas adaptações para a inclusão da técnica do sapateado a essas 
brincadeiras e jogos, colocando assim, o lúdico dentro do lúdico.
(MARTINS, 2006, p. 19) 

Ainda com a intenção de facilitar o ensino e aprendizagem do sapateado, Baskerville 

(2006) fez uma adaptação do sistema de anotação desenvolvido por Kahn, para crianças em 

fase de alfabetização. O método Kahnotation, trazido para o Brasil por Kika Sampaio 

forma de descrever visualmente os movimentos rítmicos em símbolos. Ela associou 

personagens, desenhos e canções aos passos de sapateado e seus respectivos símbolos para 

facilitar a memorização e compreensão das crianças de uma maneira lúdica.

 exemplo de escrita do sapateado. 
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Podemos considerar apenas os compassos simples (binário 2/4, ternário 3/4 e 

quaternário 4/4) na formação básica de um sapateador, deixando também a possibilidade de se 

nos compassos compostos quando se considerar grupos avançados e 

para crianças, Martins (2006) diz: 

O Sapateado Americano pode ser considerado uma atividade lúdica, já que 
ta sua criatividade e musicalidade, traz essa 

criança a um envolvimento emocional e cultural, de forma que ela nem 
perceba que está em um processo de aprendizagem. Algumas ações dentro 
desse processo podem ter a utilização de brincadeiras e jogos, como por 
exemplo: a dança das cadeiras, e o jogo da memória, sendo que serão feitas 
as devidas adaptações para a inclusão da técnica do sapateado a essas 
brincadeiras e jogos, colocando assim, o lúdico dentro do lúdico. 

Ainda com a intenção de facilitar o ensino e aprendizagem do sapateado, Baskerville 

(2006) fez uma adaptação do sistema de anotação desenvolvido por Kahn, para crianças em 

fase de alfabetização. O método Kahnotation, trazido para o Brasil por Kika Sampaio é uma 

forma de descrever visualmente os movimentos rítmicos em símbolos. Ela associou 

personagens, desenhos e canções aos passos de sapateado e seus respectivos símbolos para 

facilitar a memorização e compreensão das crianças de uma maneira lúdica. 

 



 

 

Seja dança ou música, linguagem ou brincadeira, o sapateado saiu dos Estados Unidos 

e conquistou o mundo através do cinema. Até hoje quando se fala em sapateado, a primeira 

imagem que vem à memória é dos filmes de Ge

difusão tecnológica do audiovisual, muitos filmes tradicionais de sapateado já podem ser 

encontrados na internet. O canal do 

pesquisa e recurso didático nas a

Seguem alguns exemplos de sapateadores que fizeram a história do sapateado: 

‘Bojangles’ Robinson, Shirley Temple, Ginger Rogers, 

Leg’ Bates, Ann Miller, Eleanor Powell,

Frank, Cholly Atkins, Honi Coles, Nicholas Brothers, Sandman Sims, Steve Condos,

Laurence, Bunny Briggs, Chuck Green, Eddie Brown,Teddy Hale,

Hines, Liza Minelli, Debbie Reinolds, 

Cornell. 

E após muitos filmes em preto e branco, com sapateadores que 

também a lista da nova geração, por indicação das crianças, que queri

sapateiam os jovens: Savion Glover, Ja

Dorrance, Dormeshia Sumbry Eduards, 

Derick Grant, Lisa La Touche, Olivia Rosenkrantz, Max Pollac, entre muitos outros.

E finalmente, apesar de esta pesquisa

nada impede que seja aproveitada

pode ser aplicado a outras técnicas

amostra comparativa das d

sapateado americano, dança irlande

FIGURA 3 – comparativa entre o sapateado americano, irlandês e flamenco

música, linguagem ou brincadeira, o sapateado saiu dos Estados Unidos 

e conquistou o mundo através do cinema. Até hoje quando se fala em sapateado, a primeira 

imagem que vem à memória é dos filmes de Gene Kelly e Fred Astaire.

difusão tecnológica do audiovisual, muitos filmes tradicionais de sapateado já podem ser 

encontrados na internet. O canal do Youtube também pode ser considerado uma ferramenta de 

pesquisa e recurso didático nas aulas de sapateado. 

Seguem alguns exemplos de sapateadores que fizeram a história do sapateado: 

Shirley Temple, Ginger Rogers, James ‘Buster’ Brown, Clayton ‘Peg 

Leg’ Bates, Ann Miller, Eleanor Powell, Vera Ellen, Leonard Reed, Jo

Frank, Cholly Atkins, Honi Coles, Nicholas Brothers, Sandman Sims, Steve Condos,

Laurence, Bunny Briggs, Chuck Green, Eddie Brown,Teddy Hale, Sammy Davis Jr., 

Liza Minelli, Debbie Reinolds,  Jimmy Slide, Brenda Bufalino, Diane Walker, Heather 

E após muitos filmes em preto e branco, com sapateadores que 

também a lista da nova geração, por indicação das crianças, que queri

: Savion Glover, Jason Samuel Smith, Chloe e Maud Arnold, Michelle 

Dorrance, Dormeshia Sumbry Eduards, Pascal Hulin, Sarah Reich, Nico Rubio, Jason Janas, 

ant, Lisa La Touche, Olivia Rosenkrantz, Max Pollac, entre muitos outros.

, apesar de esta pesquisa ter sido direcionada para o sapateado americano, 

nada impede que seja aproveitada por outras linguagens. O mesmo procedimento de estudo 

pode ser aplicado a outras técnicas que integram dança e música. A figura abaixo é um

das diferentes técnicas de sapateado. Da esquerda para a direita: 

dança irlandesa e flamenco, com seus respectivos sapatos.

comparativa entre o sapateado americano, irlandês e flamenco
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música, linguagem ou brincadeira, o sapateado saiu dos Estados Unidos 

e conquistou o mundo através do cinema. Até hoje quando se fala em sapateado, a primeira 

ne Kelly e Fred Astaire. E para auxiliar na 

difusão tecnológica do audiovisual, muitos filmes tradicionais de sapateado já podem ser 

também pode ser considerado uma ferramenta de 

Seguem alguns exemplos de sapateadores que fizeram a história do sapateado: Bill 

James ‘Buster’ Brown, Clayton ‘Peg 

Leonard Reed, John Bubbles, Rusty 

Frank, Cholly Atkins, Honi Coles, Nicholas Brothers, Sandman Sims, Steve Condos, Baby 

Sammy Davis Jr., Gregory 

Brenda Bufalino, Diane Walker, Heather 

E após muitos filmes em preto e branco, com sapateadores que já faleceram, segue 

também a lista da nova geração, por indicação das crianças, que queriam muito saber como 

son Samuel Smith, Chloe e Maud Arnold, Michelle 

Sarah Reich, Nico Rubio, Jason Janas, 

ant, Lisa La Touche, Olivia Rosenkrantz, Max Pollac, entre muitos outros. 

para o sapateado americano, 

O mesmo procedimento de estudo 

A figura abaixo é uma 

a esquerda para a direita: 

e flamenco, com seus respectivos sapatos. 

 

comparativa entre o sapateado americano, irlandês e flamenco 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para compreender melhor o ensino e a aprendizagem do sapateado sob a perspectiva 

da teoria das inteligências múltiplas, faremos aqui uma breve descrição das sete categorias de 

inteligência criadas por Howard Gardner. Segundo Travassos (2001), Gardner foi o primeiro 

estudioso a desenvolver uma teoria para contestar o antigo modelo de testes psicológicos de 

inteligência onde o Q.I seria a sua medida.  

Em seu trabalho, Gardner procura os blocos construtores das inteligências 
utilizadas por marinheiros, cirurgiões, feiticeiros, prodígios, sábios, crianças 
e artistas, enfim todos aqueles que apresentam perfis cognitivos regulares ou 
circuitos irregulares em diferentes culturas e espécies. (TRAVASSOS, 2001, 
p. 2) 
 

Ao observar as características de diferentes gênios da humanidade, Gardner chegou à 

conclusão que não existe uma só inteligência, mas vários tipos de inteligências e que cada 

uma delas atua separadamente. Segue abaixo a classificação: 

1) Inteligência linguística: a capacidade de usar as palavras de forma 
efetiva, quer oralmente, quer escrevendo. 
2) Inteligência interpessoal: a capacidade de perceber e fazer distinções no 
humor, intenções, motivações e sentimentos de outras pessoas. 
3) Inteligência intrapessoal: o autoconhecimento e a capacidade de agir 
adaptativamente com base neste conhecimento. 
4) Inteligência lógico-matemática: a capacidade de usar os números de 
forma efetiva e de racionar bem. 
5) Inteligência musical: a capacidade de perceber (por exemplo, como 
aficionado por música), discriminar (como um crítico de música), 
transformar (como compositor) e expressar (como musicista) formas 
musicais. Esta inteligência inclui sensibilidade ao ritmo, tom ou melodia e 
timbre de uma peça musical. Podemos ter um entendimento figural ou geral 
da música (global, intuitivo), um entendimento formal ou detalhado 
(analítico, técnico), ou ambos. 
6) Inteligência espacial: a capacidade de perceber com precisão o mundo 
visuo-espacial (por exemplo, como caçador, escoteiro ou guia) e de realizar 
transformações sobre essas percepções (por exemplo, como decorador de 
interiores, arquiteto, artista ou inventor). Esta inteligência envolve 
sensibilidade à cor, linha, forma, configuração e espaço. Inclui também, a 
capacidade de visualizar, de representar graficamente ideias visuais e de 
orientar-se apropriadamente em uma matriz espacial. 
7) Inteligência corporal-cinestésica: perícia no uso do corpo todo para 
expressar ideias e sentimentos (por exemplo, como ator, mímico, atleta ou 
dançarino) e facilidade no uso das mãos para produzir ou transformar coisas 
(por exemplo, como artesão, escultor, mecânico ou cirurgião). Esta 
inteligência inclui habilidades físicas específicas, tais como coordenação, 
equilíbrio, destreza, força, flexibilidade e velocidade, assim como 
capacidades proprioceptivas, táteis e hápticas. (STREHL, 2011, p. 3) 
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No início desta pesquisa, era pretendido afirmar que, o ensino e a aprendizagem do 

sapateado estão diretamente relacionados com o desenvolvimento das inteligências corporal-

cinestésica e musical. Com certeza, como afirmam vários autores, o sapateado é um ótimo 

exercício físico e ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, 

agilidade e da capacidade de expressar ideias e sentimentos através do corpo. Estas são as 

qualidades da inteligência corporal-cinestésica. 

Também foram citadas aqui as características do sapateado como recurso musical, no 

desenvolvimento do ritmo, na percepção da melodia, discriminação dos timbres graves e 

agudos e da capacidade de criar sons pelo improviso, qualidades da inteligência musical.  

Mas este estudo apontou caminhos que superaram as expectativas com relação às 

inteligências múltiplas. Diante das inúmeras possibilidades de ensino da dança, da música e 

das diferentes formas de se conduzir uma aula de sapateado, pode-se dizer que o sapateado 

também pode contribuir para o desenvolvimento de outras inteligências. 

Tanto a dança quanto a música e consequentemente o sapateado oferecem a 

possibilidade de sociabilização, de trabalhar em grupo e de expressar ideias e sentimentos 

através de sua arte.  Ao se produzir um espetáculo de sapateado, os professores, coreógrafos e 

bailarinos se esforçam para transmitir suas intenções, fazer o público se entreter e se envolver 

pelo carisma, alegria e senso de humor. Estas são as qualidades da inteligência interpessoal, 

de se relacionar bem e compreender outras pessoas. 

Além disso, outros estudos também sugerem que a música pode auxiliar no 

desenvolvimento da linguagem, tanto falada quanto escrita, pois enriquece o vocabulário 

pelas suas nuances sutis de entonação, qualidades da inteligência linguística. E ainda, ao se 

aprofundar na contagem do tempo no sapateado e suas subdivisões rítmicas dentro dos 

compassos simples ou composto, auxilia no raciocínio e desenvolvimento da inteligência 

lógico-matemática.  

Diante de tantos benefícios, a autora deste trabalho deixa aqui registrado o anseio para 

que o sapateado e a música corporal possam um dia se tornar atividades mais populares. Seria 

interessante se houvesse uma orientação por parte dos professores do ensino fundamental no 

sentido de cultivar a livre apreciação desta arte em sala de aula. Sensibilizar o olhar das 

crianças e flexibilizar o ensino com a prática de jogos rítmicos e brincadeiras corporais no 

contexto escolar pode trazer inúmeros ganhos nos processos cognitivos e na aprendizagem 

das inteligências múltiplas. 
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Em síntese, o ensino e aprendizagem do sapateado, além de desenvolver ativamente as 

habilidades das inteligências corporal-cinestésica e musical, pode ainda auxiliar, dependendo 

da condução do professor, no aprimoramento integrado das inteligências interpessoal, 

linguística e lógico-matemática. É importante destacar que todo este potencial educativo ainda 

se encontra inexplorado e necessita ser colocado dentro de um contexto maior onde o 

estudante possa fazer suas próprias conexões entre a arte do sapateado e as demais disciplinas. 

Para concluir, este estudo demonstra que ao aplicar a linguagem musical ao corpo, 

muitas outras possibilidades de aprendizado se estabelecem, colocando em prática o que a 

educação formal sempre tratou como teoria. Apesar das inteligências múltiplas atuarem 

separadamente, existem sim algumas atividades como o sapateado e a música corporal, 

capazes de integrar várias linguagens para um desenvolvimento mais equilibrado e 

harmonioso da inteligência do ser humano em sua totalidade.  
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