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INTRODUÇÃO 

 O propósito desta pesquisa foi o estudo da construção do corpo no sapateado 
americano (tap dance) dentro dos estilos hoofer e soft shoes. Para tal, estudamos a técnica da 
educação somática Ideokinesis (ideo = imagem; kinesis = movimento), a partir das nove linhas 
do movimento (Fig. 1) desenvolvidas por L. Sweigard no livro “Human movement potential – 
Its Ideokinetic Facilitation” (1974). Investigamos como a aplicação sistemática dessas linhas na 
prática do sapateado trouxe melhorias no alinhamento corporal, eficiência e qualidade nos 
movimentos do hoofer e do soft shoes.   

  

  

 
  
METODOLOGIA 
 A integração dos conteúdos da Ideokinesis ao sapateado americano ocorreu em dois 
momentos: (a) laboratórios práticos e (b) aulas práticas denominadas dessapateado, nas quais 
foram retirados os sapatos especiais, permitindo-se uma escuta corporal pessoal apurada. Os 
laboratórios práticos, realizados no primeiro semestre  da pesquisa , foram desenvolvidos por 
meio:  (1) da observação de vídeos dos sapateadores Sam Weber (soft shoes) e Jason S. Smith 
(hoofer); (2) de encontros para aprofundamento dos conteúdos da Ideokinesis com a pós-
graduanda Rosely Conz; (3) da prática do sapateado americano a partir dos conceitos da 
Ideokinesis e da análise dos vídeos. 
 
 As aulas práticas foram ministradas no segundo período da pesquisa. Com o objetivo 
de desenvolver uma organização corporal para a prática do tap dance, as aulas apresentavam a 
seguinte organização:  (1) O acordar, no qual uma determinada região do corpo era estimulada 
através do tato, trazendo aos corpos o direcionamento das linhas de movimento desenvolvidas 
por Lulu Sweigard (1974) – incentivava-se que esta determinada região  fosse o foco de atenção 
dos estudantes durante a aula e no dia-a-dia, estimulando a observação  e pesquisa no próprio 
corpo. Em seguida, era proposto aos estudantes que se movimentassem através de improvisações, 
conforme orientações dadas, na busca de uma integração entre imagens, pensamentos e ações 
corporais; (2) O aquecimento proporcionava um contato com a linguagem do sapateado 
americano, mesmo com os pés descalços. Nesta etapa, passos básicos do sapateado americano 
eram ensinados aos alunos e executados pelos mesmos, sempre observando onde o movimento 

iniciava, seu percurso e finalização. (3) Os passos básicos apreendidos eram combinados em 
sequências, tornando-se pequenas frases de movimento. (4) Por fim as etapas anteriores serviam 
de base para uma improvisação sobre a linguagem do sapateado americano, incentivando a 
prática pela expressão das idéias pessoais utilizadas na criação de movimentos e passos.  

RESULTADOS 
 Como resultado da pesquisa levantamos quatro pontos que consideramos 
fundamentais para a execução do sapateado americano: (1) ritmo, (2) soltura das 
articulações, (3) transferência de peso e (4) coordenação motora. O resultado dos 
laboratórios práticos foi a criação de solo “Eu passarinho”, que durante a segunda etapa 
da pesquisa foi sendo trabalhado a partir da técnica da Ideokinesis e aperfeiçoado nas 
quinze apresentações públicas para diferentes platéias. Na finalização das aulas práticas, 
os alunos responderam a um questionário, do qual obteve-se algumas das conclusões 
acerca do dessapateado. 

CONCLUSÃO 
 Após a realização desta pesquisa de iniciação científica mostrou-se eficaz o pensamento somático aliado à 
técnica do sapateado americano, uma vez que a Ideokinesis possibilitou a compreensão do inicio do movimento, do percurso 
desenvolvido e de sua finalização - sempre aliando uma imagem que especifica e qualifica a ação realizada. A não-utilização 
de sapatos para a execução do sapateado americano, contudo, não se mostrou um meio integralmente eficaz para o ensino 
da movimentação de tap dance. Tal conclusão é afirmada uma vez que o sapateado americano promove sonoridades 
específicas pelos sapatos utilizados. Portanto, o dessapateado é eficaz no entendimento da organização e preparação corporal 
nos movimentos específicos da técnica, pois a música produzida pelos pés é resultante de uma determinada ação, com o 
tônus corporal adequado e numa velocidade precisa.  A percussão no sapateado cria uma música, que só acontece porque a 
utilização do sapato especial torna-se um meio, entre o corpo do sapateador e o solo, para que o som se  propague no 
espaço. Apesar do uso do sapato ser essencial ao sapateado, concluímos que a preparação sem sapatos não só qualifica e 
refina os movimentos da técnica, como protege o sapateador de possíveis lesões corporais.  
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• Sam Weber performs to Jerry Kalaf's "Ariel" with Jazz Tap Ensemble_June30_1995_(http://www.youtube.com/watch?v=eS6839DizzE&feature=related) 
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Fig. 2 – 
Apresentação 
do solo “Eu 
passarinho”. 
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