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Introdução

Atualmente, quando se fala de dança, pouco se comenta a respeito do sapateado, e cada vez mais, os dançarinos
conhecem e dedicam-se menos a estudar esse gênero de dança. Ou seja, o sapateado é pouco explorado e pesquisado, sempre
deixado em segundo plano, embora esteja ainda muito presente nos espetáculos de musicais. Partindo dessa lacuna, essa
pesquisa teve como objetivo pesquisar a história do sapateado americano na cidade de Campinas, discutindo sobre o seu
estabelecimento e desenvolvimento até o momento atual. Esse estudo abarcou uma revisão bibliográfica sobre a história do
sapateado no mundo, e sobre a introdução deste gênero no Brasil, a fim de fornecer subsídios para uma melhor compreensão
sobre como ele foi introduzido na cidade de Campinas. Para isso, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com
profissionais de sapateado da região, que foram gravadas e transcritas, e consultado documentos e arquivos particulares.
Além disso, esse trabalho também se propôs a discutir, a razão pela qual sapateado é tão pouco comentado nos cursos de
dança, ficando à margem das pesquisas e das técnicas de dança estudadas, tendo como base para isso a análise de
questionários tipo survey enviados para todos os coordenadores dos cursos superiores em dança, de nosso país.

A origem do Sapateado Americano

De acordo com Seibert (2015) existem divergências sobre a origem do sapateado, embora que o maior consenso
coincide com a visão de Valis Hill (2010), que considera que o sapateado teria a Inglaterra, Irlanda e África como as fontes
originárias, ou seja, o sapateado teria sido levado para os Estados Unidos através de seus colonizadores ingleses (que também
foram influenciados pelos irlandeses); diretamente por meio dos imigrantes irlandeses, que começaram a ir para os EUA no
séc. XVII, vindo a intensificar esse processo na metade do século XIX em decorrência da Grande Fome ocorrida entre 1845 e
1849 na Irlanda, e depois devido ao fim da escravatura em 1865; e, também, por influência dos povos africanos que foram
escravizados e trazidos para o país, entre os séculos XVI e XIX. Por sua vez, Willis (2002) considera que além destas 3
origens, o sapateado americano também teria sofrido influência da dança dos indígenas norte-americanos.

Irlanda

Em relação à Irlanda, Hill (2010) afirma que desde o séc. V, os irlandeses usavam sapatos pesados, principalmente
para a proteção contra o frio. Em virtude do clima, e também para se divertirem, eles desenvolveram esse tipo de dança, no
qual o foco estava no uso das pernas e dos pés e na quantidade de sons que a pessoa conseguia gerar. Essa dança foi
denominada como Irish jig e se tornou uma dança folclórica irlandesa. De acordo com Knowles (2002), parar em um ponto e
bater o pé repetidamente no chão era comum durante a dança; esses movimentos ainda são vistos nas danças irlandesas
atualmente e são denominados como stepping it out, dancing it out ou tapping it ou.

O jig é a dança popular mais antiga da Irlanda. Em termos técnicos, o jig utilizava tanto o som do calcanhar quanto
do dedo do pé sendo que, enquanto o corpo permanecia ereto e com os braços e mãos colados ao longo do corpo ou
colocados na cintura, as pernas e pés executavam movimentos elaborados e intrincados (Knowles, 2002). A etimologia da
palavra jig traça ao antigo sânscrito jagat, o qual significa “a coisa que se move”; sendo também uma derivação da palavra
francesa giguer, que significa saltar, galopar e brincar. De acordo com Seibert (2015), “Por volta do século XVII, o jig
emergiu como um dos termos mais populares, ainda que genéricos, para a dança e a música de ocasiões sociais informais.”

Inglaterra

Na Inglaterra, entre o final do século XVIII e começo do século XIX, surgiu o Lancashire clog, na cidade de
Lancashire. A cidade de Lancashire ficou conhecida pelo Hornpipe,ou seja, por esse instrumento musical de sopro em forma
de chifre, e pelas danças que surgiram em decorrência deste instrumento no século XVII. No século XVIII, o jig era dançado
junto ao hornpipe, uma dança em estilo percussivo, solo e usualmente performada com caráter rústico. Entretanto, no século
XIX, essa dança começou a ser chamada de Lancashire clog (O tamanco de Lancashire) ou Clog hornpipe, que consistia no
antigo Hornpipe, que passou a ser dançada com os Clogs, ou seja, sapatos recortados em madeira sólida e isolante. De acordo
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com Mark Knowle(2002), os trabalhadores das fábricas adotaram o mesmo calçado como uma solução barata para se
protegerem tanto do clima severo e úmido, como também das péssimas condições das fábricas.

Nas horas de lazer e intervalos entre os turnos, eles se reuniam e dançavam, desenvolvendo uma “dança dos pés”,
que, pouco tempo depois, começou a ter um caráter competitivo. Aos poucos, os solados de madeira foram substituídos por
sapatos com sola de couro e moedas inglesas foram colocadas sob os dedos e calcanhares, como é conhecido o sapato de
sapateado atualmente. E, posteriormente, as moedas foram trocadas por chapinhas de metal, chamadas “taps”, dando origem
ao sapato de sapateado como o vemos até hoje.

Seibert (2015) afirma que, de acordo com a história oral, os operários batiam os pés tanto para aquecê-los como para
imitar os sons das máquinas. Durante os intervalos de trabalho, eles faziam competições nos paralelepípedos, e depois do
trabalho, dançavam nas tavernas. Os Clogs eram associados ao trabalho, uma vez que diversos trabalhadores utilizavam esse
sapato, permitindo que “treinassem” essa dança durante seu expediente. Essa dança ficou conhecida como “shoe music”
(música do sapato) ou “noisy shoe” (sapato barulhento), por conta de utilizarem esses clogs como um instrumento musical.

As competições começaram a ser formalizadas, tendo juízes, regras, prêmios e apostas. O Clogging se tornou um
evento atlético, como o boxe e a luta livre. Na segunda metade do século XIX, o Clog passou dos pubs para os salões de
música. Nas competições vencia quem conseguisse produzir os mais variados ritmos e sons (Knowles, 2002). Como nesta
época, muitos trabalhadores de Lancashire eram refugiados da Irlanda, é bastante provável que a Lancashire clog tenha
recebido influências das danças irlandesas, ou até tenha se originado na própria Irlanda.

África

Os povos do oeste e centro da África, que foram trazidos para os EUA, tinham o costume de dançar fazendo
percussão, batendo seus pés no chão, produzindo sons, uma vez que amarravam sinos nos tornozelos e possuíam braceletes
barulhentos, assim deixando a precisão audível. O diferencial dessas danças é que usavam o corpo inteiro e não apenas as
pernas, como os ingleses e irlandeses. Cada membro do corpo expressava um movimento diferente, causando uma
polirritmia. Essa segmentação do corpo continuou a permear a dança do oeste africano no século XX, fazendo com que os
dançarinos mais hábeis conseguissem acompanhar 3 ou 4 ritmos diferentes simultaneamente; os melhores dançarinos
conseguiam acompanhar até mais que isso. Eles conseguiram atingir uma agilidade e flexibilidade misturando a percussão
com os movimentos do corpo que chamou a atenção dos brancos.

Por conta do tráfico de escravos, de acordo com Knowles (2002),os africanos eram atraídos a entrar nos navios para
o continente americano com a promessa de recompensas, apresentando suas danças para entreter a tripulação, sendo
embriagados e enganados pelos brancos. Durante as viagens, a maioria dos africanos morriam devido às péssimas condições e
à superlotação dos navios. Em função disso, a dança tornou-se uma exigência, uma vez que também era um modo de
manterem  a saúde e poderem ser vendidos a preços mais altos:

Os marinheiros, às vezes, tocavam a sanfona e dançavam jigs. Por conta disso, os escravos, frequentemente, eram
obrigados a imitar as danças da tripulação irlandesa e inglesa, gerando, com isso, o primeiro entrelaçamento entre as culturas
da Europa e da África.

Os africanos eram escravizados para trabalhar nas lavouras, e o modo encontrado por eles para preservarem sua
cultura e identidade, foi através das músicas e danças. Muitas vezes, mantidos em cativeiro nas fazendas do sul nos Estados
Unidos, os negros, se comunicavam através de tambores para organizar rebeliões. Em 1740, o ato escravo os proibiu de
utilizar os instrumentos para comunicação, o que fez com que “desenvolvessem ainda mais o seu trabalho corporal e, de
outras formas, a sua “música”, através de batidas de pés e mãos.” (MACHADO, SALLES, 2003, p.20). Nesse sentido, a
história da dança africana pode ser considerada como uma história de resistência e resiliência dos povos escravizados,
tornando-se  predominantemente negra a origem do sapateado americano.

No século XIX, os espetáculos dos menestréis, embora tivessem conotações bastante racistas, reunindo quadros
cômicos, variedades, dança e música, inicialmente com artistas brancos maquiados como negros (blackfaces), acabaram
ajudando a difundir ainda mais a cultura dos afrodescendentes norteamericanos, colocando-a em cena nos teatros. Com a
abolição da escravatura, em 1865, nos Estados Unidos, o confronto das culturas começou a ocorrer de forma mais livre,
principalmente em Nova York. Foi nesse momento que “o sapateado começou a desenvolver sua forma genuinamente
americana e diferente das tradições culturais que o compõem”. (HARPER, 2019, p.4).

A chegada do Sapateado Americano no Brasil

Ao contrário de outros estilos de dança, o sapateado não chegou ao Brasil por meio de nenhum sapateador famoso.
Há indícios que o australiano, Philip Ascott, teria sido o introdutor do sapateado americano no Brasil (Harper, 2019).
Autodidata, tendo aprendido sapateado com seu pai e por meio dos filmes da época, Ascott veio para o nosso país como
refugiado da II Guerra Mundial, em 1945, e logo começou a ensinar de graça as crianças do bairro em que morava em São
Paulo.
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De acordo com Bia Mattar (2020), isso também se deu com os outros pioneiros do sapateado americano no Brasil,
como Bob Lester e Gualter Silva, que também foram autodidatas no começo de suas carreiras, aprendendo os passos através
dos filmes musicais. Gualter Silva chegou a ser chamado para dançar em um grupo dos Estados Unidos, aprimorando sua
técnica de sapateado americano; enquanto Bob Lester teve aulas com Fred Astaire, quando ganhou seu primeiro sapato de
sapateado. As aulas no Brasil, inicialmente, eram ministradas nas casas dos próprios professores, dependendo do empenho
dos sapateadores e dos alunos.

Além do cinema, o sapateado começou a ser difundido por meio da televisão, que também surgia nesta época aqui
no Brasil. Um dos principais responsáveis por propagá-lo foi o programa a Grande Gincana Kibon1, e o Programa Jardim
Encantado Caçula2, apresentado pela TV Tupi (Mattar, 2020). Ambos os programas mostravam “competições” entre os
grupos de sapateadores, concedendo um prêmio no final para o melhor sapateador/grupo. Muitos sapateadores passaram por
esses programas, incluindo Rozário Martinez, uma das precursoras do sapateado no interior de São Paulo.

Ao chegar e se difundir no Brasil, o sapateado também sofreu diversas influências dos ritmos brasileiros, de sua
corporeidade (Mattar, 2020). O sapateado americano é uma dança que se modifica muito a partir da música da época, então
tudo começou para acompanhar o jazz e quando a bossa nova surgiu se modificou. Por conta dessas variedades de músicas,
existem os diferentes estilos dentro do próprio sapateado, por exemplo o Foxtrot ou o Lindy Hop.

A Marchina foi outra profissional que contribuiu muito para a cena do sapateado no Brasil. Nascida em 1956,
licenciada em Educação Física pela Universidade de São Paulo em 1975, com Pós-Graduação em Técnica Desportiva, seu
primeiro contato com o sapateado americano foi em 1976, no curso de férias da Cisne Negro Cia de Dança, com o professor
Gualter Silva. Depois disso, Marchina foi para os Estados Unidos, onde estudou com diversos mestres de sapateado (Charles
Goddertz, Eleanor Harris Jerry Ames, Judy Ann Bassing, Leslie Lockery, Mary Jane Brown, Randy Skinner, Robert Audy,
entre outros). Ao retornar ao Brasil, começou a dar aulas em algumas escolas, começando a consolidar sua carreira no
sapateado. Ela foi responsável por criar um método de ensino de sapateado: o Método Marchina. A criação deste método foi
um marco muito importante, pois oficializou o ensino do sapateado no Brasil, já que foi registrado na Biblioteca Nacional de
Direitos Autorais em 1998:

O Método nasceu da necessidade de se criar uma técnica/didática de ensino-aprendizagem, em
que o professor e o aluno tivessem um resultado imediato tanto na compreensão e execução dos
passos bem como na preservação das articulações responsáveis pelo movimento, proporcionando,
assim, uma excelente qualidade sonora, agilidade, velocidade e estética do movimento,
comprovando sua eficácia. (MATTAR, 2020, p.40 - volume I)

Entretanto, antes de Marchina criar seu método, Kika Sampaio já havia trazido o Khan Notation ao Brasil. Nascida
em 1956, Kika Sampaio iniciou seus estudos na dança através do jazz e do balé clássico. Em 1975 foi para Londres estudar
inglês, e acabou tendo contato com o sapateado, iniciando lá sua formação. No final de 1976, retornou ao Brasil e começou a
estudar sapateado com Gualter Silva no Balé Stagium em São Paulo. Nessa mesma época, conheceu Marchina. Junto dela,
participou do primeiro grupo de sapateado paulista, o Salto e Sola. Um grupo de 8 pessoas que ensaiavam na escola de dança
Roseli Rodrigues3, na Vila Maria. Em 1977 foi para São Francisco, atrás de novos conhecimentos sobre o sapateado. Nessa
viagem, conheceu Stanley Kahn, criador do famoso método Kahnotation, do qual se tornou representante da metodologia no
Brasil. O método Kahnotation foi desenvolvido durante o período de 1930-1950, sendo patenteado em 1951. Ele designa uma
estrutura de notação para os passos do sapateado americano, então cada passo possui um símbolo. A notação consiste em 82
símbolos no total, 30 são símbolos primários e os restantes são derivados compostos. Os símbolos primários definem a
mudança de peso, o movimento dos pés, os diacríticos e os sons das mãos.

Kika e Marchina viveram o sapateado juntas. A história delas é entrelaçada e ambas conquistaram muito com esse
estilo no Brasil. Após o grupo Salto e Sola, elas criaram, em 1978, o primeiro grupo de sapateado do Brasil: “Brasil Tap
Dance”, que ficou ativo até 1990. Em 1982, Kika abriu a primeira escola especializada em sapateado, o Kika Tap Center, o
qual está ativo até hoje. No começo, Marchina e Kika dividiam as aulas, mas tiveram que mudar os horários para
conseguirem dar conta dos inúmeros alunos que tinham. No ano seguinte, 1983, Marchina abriu sua própria escola de
sapateado. E em 1984, o grupo Salto e Sola foi o primeiro a fazer uma apresentação de sapateado na história do Festival de
Dança de Joinville.

O Sapateado em Campinas

3 Roseli Rodrigues foi responsável por fundar o Grupo Raça e a  Raça Cia. de Dança. De seu trabalho nasceram profissionais
que hoje configuram o atual cenário do jazz no Brasil, como Jhean Allex, Andrea Sposito, Erika Novachi, Edy Wilson, Edson
Santos, Zeca Rodrigues, Anderson Couto, Luana Espíndola, entre outros nomes.

2 Jardim Encantado Caçula”, programa infantil idealizado e dirigido por Vicente Sesso, veiculado pela Tv Tupi, entre 1965 e
1969.

1 Grande Gincana Kibon foi um programa de televisão brasileiro exibido pela Record TV, sendo o primeiro programa de auditório
infantil do Brasil. Com estreia em 17 de abril de 1955, o programa teve 16 anos de exibição, saindo do ar em 9 de maio de 1971.
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Podemos apontar Giocconda Sabba como precursora do sapateado americano em Campinas. Nascida em 1951 em
São Paulo, aprendeu a sapatear com sua tia, Rozário Martinez, a qual deu aulas em Campinas no Conservatório Gomes
Cardim , em 1956. Com 7 anos, ela foi estudar balé clássico na Escola de Bailados de São Paulo, não deixando de também se
dedicar ao sapateado. Participou dos programas de TV mencionados acima, ao lado de Ascott, Heloaldo e Gualter Silva;
vencendo muitas vezes as “competições” apresentadas. Em 1959, teve sua primeira apresentação no Teatro Municipal da
cidade de Campinas. Embora morasse em São Paulo, ia constantemente à Campinas, até que se mudou para a cidade em
1977. A partir de 1978, começou a dar aulas em Campinas em duas escolas, Jardim Encantado das Artes e Balé Vitória Régia,
chegando a dar aulas por um curto período na Academia de Lina Penteado divulgando bastante o sapateado americano na
cidade de Campinas. Em 1982, Léa Ziggiatti convidou-a para também dar aulas no Conservatório Carlos Gomes. Além
dessas escolas, Giocconda deu aulas em muitas academias em Campinas e nas cidades da região, como, por exemplo,
Holambra, Cosmópolis, Artur Nogueira, São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul e Poços de Caldas. Por sua vez,
Rozário Martinez, sua tia, ficou muito conhecida em Amparo, por suas aulas de sapateado lá.

Entretanto, ela não foi a única a trazer o sapateado para a cidade. As academias que possuíam sapateado podiam ser
contadas nas mãos, dentre elas Lina Penteado, Tamba e Conservatório Carlos Gomes. A escola Tamba foi fundada por
Jucirema Cardim Baldijão, mãe do sapateador e coreógrafo Luyz Baldijão, e estava localizada no Jardim Paulicéia. Luyz
Baldijão nasceu em 1962 e começou a sapatear quando estava fazendo faculdade de engenharia; tornando-se provisoriamente
professor de sapateado da academia de sua mãe, enquanto procurava trabalho como agrônomo.Nesse período foi fazer aulas
com a Marchina em São Paulo, procurando aprender mais sobre o sapateado, ingressando pouco tempo depois na companhia
da Marchina, com a qual viajava para fazer apresentações. Com o tempo, Baldijão acabou assumindo a direção da escola de
sua mãe, tendo-a sempre como sua mentora pedagógica. Após começar a dar aulas, resolveu deixar de ir constantemente à
São Paulo e foi fazer aulas com Giocconda. Ele também estudou no Conservatório Carlos Gomes e com Gisele Gibrim na
Lina Penteado, mas seu nível técnico era maior e as aulas acabaram sendo feitas pela necessidade de não ficar parado.
Ademais, ao permanecer em Campinas, Baldijão resolveu trazer a Marchina para dar aulas aos sábados na Academia Tamba,
atraindo diversas pessoas de toda região (incluindo as cidades de Valinhos e Americana). Na época, Marchina coreografou
um trabalho em que Baldijão era o solista, e acabou sendo premiado, chamando atenção da imprensa. Em meados de 1987,
Baldijão assumiu as aulas de Giocconda Sabba de sapateado no Conservatório Carlos Gomes também começou a dar aulas
em Holambra. Em 1989 ganhou uma bolsa de estudos na Broadway, permanecendo em Nova York por um ano, o que lhe
promoveu um desenvolvimento técnico e performático. Em 1990, devido ao falecimento de sua mãe, retornou ao Brasil,
montando sua companhia que foi denominada como “Primeira Companhia de Sapateado do Interior Paulista”; sendo
premiada ainda neste mesmo ano. Em 1991, abriu sua própria academia, o Tap Studio, localizado na Rua 14 de Dezembro, no
Cambuí e, a partir desse ponto, começou a consolidar ainda mais o sapateado na cidade de Campinas.

Outra personalidade importante na história do sapateado de Campinas é a Christiane Matallo. Ela nasceu em 1972,
em Campinas e também iniciou seus estudos de sapateado com Giocconda Sabba. Após se formar no Jardim Encantado das
Artes, começou a ter aulas de dança no Conservatório Musical Campinas Vitória Régia, onde continuou a estudar o sapateado
com Giocconda. Aos 13 anos foi convidada a trabalhar na academia Juliana Omati, na qual foi incentivada a prosseguir com
uma carreira como professora de sapateado. Christiane sempre teve um apelo artístico, principalmente voltado à música por
conta de possuir ouvido absoluto. Durante sua vida, sempre fez tanto aulas de dança quanto de piano e outros instrumentos. A
partir dos 13 anos, começou a passar suas férias de janeiro, fevereiro e julho, em Nova York estudando sapateado,
consolidando sua carreira como sapateadora, na área de docência, performer e aluna. Em 1993, Christiane graduou-se em
Dança pela Universidade Estadual de Campinas. E, juntamente com o conhecimento que adquiriu em suas viagens, conseguiu
refletir sobre como, sendo arte-educadora, seria possível transmitir esse conhecimento de forma fácil. Em 1995, fundou o
Studio de Dança Christiane Matallo em Campinas, o qual possuía “cursos regulares de diversas linguagens da dança” (Mattar,
2020, volume 1, p. 88). O estúdio ficou ativo por 18 anos, tornando-se responsável pela vinda de diversos sapateadores
internacionais e daqui do país para dar aulas aqui em Campinas. Em 1999, quando ocorreu a primeira edição do Brasil
International Tap Festival em Campinas, “com o objetivo de popularizar a arte do sapateado” (Mattar, 2020, volume 1, p. 88),
trouxe o sapateador Jason Samuels Smith como padrinho do festival. Depois o festival passou a ocorrer em São Paulo, e sua
última edição ocorreu em 2020 de forma remota.

Outra escola tradicional de sapateado é a Banana Broadway. A Banana Broadway foi fundada em 1997 pela família
Faez. O nome da escola foi em homenagem a uma coreografia que eles já haviam dançado antes. A academia foi feita na casa
desta família, que usava a sala para dar aulas, e a garagem como secretaria. Samuel Faez começou a sapatear na academia
Iris Ativa (que atualmente foi anexada a academia de Lina Penteado) por volta de 1992 com a professora Elisângela
Marsullo. Quem o incentivou a iniciar as aulas foi sua mãe, com o intuito de aproveitar a chance de fazer com uma
sapateadora reconhecida profissionalmente. Ele estudou com ela durante 3 anos e depois foi convidado a fazer aulas na
academia Corpo Livre em Valinhos. Quando Elisângela se mudou para a Itália, o convidaram para dar aulas em seu lugar.
Para não parar os estudos de sapateado, Samuel foi atrás de outras academias, indo fazer aula com o Luyz Baldijão, durante 4
anos, até sua antiga professora voltar da Itália. Após um período, Samuel convidou Marchina para formar um grupo em
Jundiaí. O grupo se chamava Happy Feet e contava com pessoas de Campinas e Jundiaí. Durante esse período, Samuel
continuou dando aulas regulares pela região de Campinas e workshops pelo Brasil. Quando ocorriam eventos com
sapateadores internacionais, participava para adquirir mais conhecimento sobre o sapateado. Em 1997, graduou-se em Dança
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pela Universidade Estadual de Campinas, e trabalhou com a professora Holly Cavrell se especializando em dança
contemporânea. Após formar-se na faculdade, Samuel dedicou-se mais à academia, por conta da morte de sua mãe.

Após 3 anos da fundação da Banana Broadway, apareceu na televisão um grupo brasileiro, de Sorocaba,
apresentando dança irlandesa Interessados, trouxeram Cláudia Gonçalves, do grupo visto na TV, para dar aulas aos sábado
para um grupo mais avançado, assim, trazendo a dança irlandesa para dentro da academia. Atualmente a academia conta com
um espaço bem estruturado para as aulas oferecidas - sapateado americano, dança irlandesa e tecido acrobático (a partir de
2005) - e com duas companhias de dança: Cia Celta Brasil, de dança irlandesa, e Cia Banana Broadway, de sapateado
americano.

Outra escola que continua compondo a história do sapateado em Campinas é a Estação da Dança Adriana Pizzato.
Adriana começou seus estudos de dança, balé moderno, em 1981 na Olmos Ballet, e, em 1982, começou os seus estudos em
sapateado. Em 1987, foi estudar na academia Lina Penteado. Em 1990, quando estava no colegial, sua professora se mudou
para São Paulo e a convidou para assumir as aulas de sapateado. Na Lina Penteado, Adriana, além de dar aulas, também teve
contato com a Marchina, a qual dava aula para o grupo avançado todas as sextas-feiras. Ademais fez o curso
profissionalizante, aprovado pelo MEC, da Marchina, tendo o certificado de professora de sapateado. Adriana continuou
dando aulas na Lina Penteado até 1998, quando foi para Nova York estudar sapateado. Entre 1996 e 1999, Adriana ficava
uma média de 30 a 40 dias em Nova York fazendo aulas de sapateado, a fim de expandir seu conhecimento sobre o estilo. Em
1999, abriu sua própria escola: Estação de Dança Adriana Pizzato. Entretanto, continuou indo em cursos, em Nova York e em
Campinas, sempre levando suas alunas e chegou a participar da Primeira Companhia de Sapateado do Interior Paulista do
Luyz Baldijão. Sua academia não é especializada em sapateado americano, oferecendo aulas de jazz, balé e hip hop, mas
possui um foco maior no sapateado considerando a quantidade de turmas e o espaço em que ocorrem as aulas.

Outras duas sapateadoras que têm dado continuidade a essa história são: Meg Lovato e Priscila Soares. Elas não
possuem academias próprias, mas são duas professoras reconhecidas pelo seus trabalhos em Campinas. Meg é professora da
Karen Righetto e Priscila dá aulas no Conservatório Carlos Gomes, no Conservatório Campinas e no Clube Hípica. Ambas
foram alunas de Luyz Baldijão, participando de sua companhia. Além de, como todos os outros entrevistados, terem ido para
fora do Brasil estudar e aprender mais sobre o sapateado. Além dos nomes citados, identificamos outros profissionais, que
têm difundido e se destacado no sapateado, embora nem sempre permanecendo aqui na região.

A visão dos Cursos de Dança e as perspectivas existentes em relação ao sapateado

Foram enviados 53 questionários survey, e apesar de continuar insistindo, até o momento, tive um baixo retorno.
Entre as respostas que obtive em relação ao não oferecimento de uma disciplina de sapateado, a maioria alegou não possuir
docentes com técnica e conhecimento suficiente ou do próprio Projeto Pedagógico não prever a oferta de disciplinas
específicas de estilos de dança, tendo como proposta de ensino disciplinas que partam do princípio do movimento. Apenas
um curso de graduação respondeu que oferece curso de sapateado flamenco, como disciplina optativa. Embora ainda não
tenha considerado finalizada esta etapa da pesquisa, com a esperança de obter um número maior de respostas até setembro
(quando essa Iniciação Científica se encerrará de fato), acredito que a falta de retorno, também seja bastante significativa,
demonstrando a falta de interesse por este tipo de dança.Ademais, percebemos que em relação às décadas de 1980 e 1990,
houve uma diminuição na oferta de aulas de sapateado americano pelas academias, dando lugar às outras modalidades, como,
por exemplo, danças urbanas, vogue, dança de salão, aeroflow, etc. Por outro lado, o crescimento de produções de peças
musicais nos últimos 30 anos têm sedimentado um espaço de trabalho aos profissionais de sapateado, uma vez que muitas
destas peças são originárias da Broadway e prevêem algumas coreografias de sapateado. Por fim, vemos que ao contrário dos
EUA, não se vê muito no Brasil uma fusão do hip hop ou de outras danças com o sapateado, e em com danças brasileiras
limitando-se ainda aos modelos dos musicais dos anos de 1940-1950.
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