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RESUMO 

 

O artigo discute a dança do ventre numa perspectiva histórica e tem por objetivo 

investigar a construção do imaginário social na dança do ventre verificando como os 

aspectos históricos e culturais se relacionam com a de ideia do sagrado feminino. Teve 

como questão norteadora: em que medida o imaginário social sobre a sensualidade e 

sexualização da dança do ventre podem se relacionar com o sagrado feminino? Para 

discutir estes temática toma-se como referência Maffesoli (2001) para conceituação do 

imaginário social, Said (2007) para o orientalismo e Marconato (2016) para o sagrado 

feminino. Trata-se de um artigo de revisão de literatura no qual foi utilizado como 

procedimento metodológico para construção do seu referencial teórico a seleção de 

artigos científicos como também por teses de doutorado, dissertações de mestrado, 

trabalhos de conclusão de curso e livros relacionados ao tema. A relevância deste trabalho 

pode ser percebida nas contribuições dele para a comunidade acadêmica, bem como para 

professoras e dançarinas da dança do ventre levando em consideração que existem poucas 

publicações sobre o sagrado feminino no meio acadêmico. Foram encontrados trabalhos 

acadêmicos que foram publicados desde o ano 2006 a 2022 e livros impressos e digitais 

que foram publicados desde 1993 a 2022 relacionados a dança do ventre e sagrado 

feminino. Desta forma, conclui-se que a dança do ventre perpassa por atravessamentos 

de variadas épocas e costumes os quais trazem impactos no imaginário social deste estilo 

de dança. Assim, o sagrado feminino pode trazer a essência feminina em seu bojo 

demonstrando que os elementos da natureza estão presentes em nós e que 

independentemente do biotipo individual todos podem praticar a dança do ventre. 

 

Palavras-chave: Dança do Ventre. Sagrado Feminino. Orientalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

The article discusses belly dancing from a historical perspective and aims to investigate 

the construction of the social imaginary in belly dancing, verifying how the historical and 

cultural aspects relate to the idea of the sacred feminine. Its guiding quastion was: What 

extent can the social imaginary about the sensuality and sexualization of belly dancing be 

related to the sacred feminine? To discuss these themes, Maffesoli (2001) is atken as a 

reference for conceptualizing the social imaginary, Said (2007) for orientalismo and 

Maconato (2016) for the sacred feminine. This is a literature review article was used as a 

methodological procedure for the construction of its theoretical framework, as well as for 

doctoral theses, master’s dissertations, course conclusion works and books related to the 

theme. The relevance of this work can be seen in its contributions to the academic 

Community, as well as tobelly dance teachers and dancers, taking into account tht there 

are few publications on the sacred feminine in the academic environment. Academic 

works were found that were published from 2006 to 2022 and printed and digital books 

that were published from 1993 to 2022 related to belly dance and sacred feminine. In this 

way, it is concluded that belly dancing pemeates through crossing of various times and 

custos which have a impact in the social imagination of this style of dance. Thus, the 

sacred feminine can bring the feminine essence in its bulge, demonstrating that the 

elements of nature are presnt in us and that, regardless of individual biotype, everyone 

can practice belly dancing. 

 

Keywords: Belly Dance. Sacred Feminine. Orientalism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Conheci a dança do ventre no ano de 2009 quando participei de Oficina da Semana 

de Extensão realizada no Centro de Cultura e Arte – Cultart, quando eu estudava 

Educação Física Bacharelado na Universidade Federal de Sergipe - UFS. A professora 

Maíra Magno ao final do evento divulgou as aulas aos sábados para quem quisesse fazer 

a matrícula. Assim, iniciei as aulas com ela permanecendo até o mês de setembro de 2010. 

A partir deste ano passei a frequentar aulas de dança do ventre na Escola de Artes Valdice 

Teles com o Professor Adriano Matos permanecendo nesta escola até o ano de 2015. 

Neste ano ingressei no Mestrado em Educação Física também na UFS que oportunizou 

conquistar novos conhecimentos. Em 2016 passei a ter aulas particulares com o mesmo 

professor na sala de dança do Teatro Lourival Baptista até o mês de outubro do mesmo 

ano. Com as exigências do Mestrado em Educação Física precisei me ausentar das aulas 

particulares com o professor Adriano Matos para priorizar a qualificação e posteriormente 

a defesa da dissertação, no entanto, continuei participando de workshops de dança do 

ventre.  

No decorrer da minha formação, participei de cursos e Worshops com Lu Zambak 

(2015), Gilmara Cruz (2015), Jorge Sabongi (2015), Lulu from Brazil (2016), Mahaila El 

Helwa (2016), Ju Marconato (2017), Esmeralda Colabone (2017), Joelma Brasil (2017), 

Munira Mgharib (2017), Carla Silveira (2019), Liana Matos (2019) entre outros. Em 2020 

finalizei o Curso de Formação em Danças Árabes com a professora Hayffa Manzato 

quando já estava cursando a graduação de Licenciatura em Dança na UFS.  

Desde quando ingressei na licenciatura em Dança (2018) eu já pensava em realizar 

pesquisa sobre a dança do ventre, todavia, ainda não tinha decidido sobre qual 

especificidade. Geralmente, quando participava dos worshops eu comprava livros sobre 

este estilo de dança e assim fui me interessando pelo sagrado feminino que algumas 

vertentes da dança do ventre tanto mencionam. 

A dança do ventre normalmente tem sido vista como um estilo de dança 

meramente sensual e até mesmo erótico. No entanto, existem diversos aspectos que 

precisam ser evidenciados tanto para quem dança como para quem a aprecia. Torna-se 

imprescindível analisar o contexto histórico relacionando a cultura oriental e a ocidental. 

Esta pesquisa parte da seguinte questão norteadora: Em que medida o imaginário social 
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sobre a sensualidade e sexualização da dança do ventre podem se relacionar com o 

sagrado feminino?  

Além de discutir aspectos históricos e culturais da dança do ventre o presente 

artigo tem por objetivo investigar a construção do imaginário social na dança do ventre 

verificando como ela pode se relacionar com a de ideia de sagrado feminino. 

Para tentar responder a inquietação da questão norteadora foi necessário realizar 

uma pesquisa bibliográfica. “A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do 

registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como 

livros, artigos, teses etc.” (SEVERINO, 2007, p. 122). Na atualidade, não 

necessariamente este tipo de pesquisa é realizado em documentos impressos. Com a 

globalização e o acesso às informações, através da internet, muitas bases de dados 

disponibilizam trabalhos científicos eletronicamente. 

Esta pesquisa é caracterizada como estudo de revisão de literatura tendo em vista 

se tratar de conhecimentos históricos a partir de livros (impressos e digitais) e trabalhos 

acadêmicos como artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado para a construção do seu referencial teórico. Foram 

estudados trabalhos acadêmicos no Brasil que foram publicados desde o ano 2006 a 2022 

e livros impressos e digitais que foram publicados desde 1993 a 2022 relacionados a 

dança do ventre e sagrado feminino. A pesquisa foi iniciada desde fevereiro de 2021. 

Como procedimentos metodológicos não elaboramos nenhum tipo de questionário 

ou entrevista com professoras, alunas ou dançarinas de dança do ventre, já que, esta 

pesquisa pretendeu estudar a literatura acadêmica já publicada sobre o tema relacionando 

com as nossas experiências pessoais. Desta forma, este artigo se caracteriza como artigo 

de revisão de literatura.  

A relevância deste artigo pode ser percebida nas contribuições dele para a 

comunidade acadêmica, bem como para professoras e dançarinas da dança do ventre 

levando em consideração que existem poucas publicações sobre o sagrado feminino no 

meio acadêmico. Normalmente, o sagrado feminino é estudado e praticado através de 

vivências, encontros e retiros sendo divulgado em sites sem o rigor científico como blogs 

e redes sociais.  

Porém, apesar da literatura escassa, foi possível encontrar o trabalho acadêmico 

de Morales (2016) o qual descreve a menarca como o momento no qual a mulher adquire 

a fertilidade e significações perante as mais diversas culturas.  
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E CULTURAL  

 

Não tenho a pretensão de esmiuçar a origem da dança do ventre pois é sabido que 

não há registros históricos suficientes e cientificamente aceitos. Sabemos que existem 

histórias, mitos e lendas que tratam sobre a dança do ventre por exemplo a história de 

Salomé na própria Bíblia entre outras. Porém, não será nosso foco neste trabalho. 

Sobretudo quando se fala em trabalhos acadêmicos sobre o tema a literatura especializada 

é muito escassa. Existem contradições entre autores e muitos enveredam pela mitologia 

envolvendo os cultos e rituais aos deuses e deusas como forma de contar a história desta 

modalidade de dança. Nesse sentido, desejo explanar sobre esta dança e trazer 

informações para discussão. 

Um dos primeiros trabalhos que encontrei acerca da dança do ventre no Brasil foi 

a dissertação de mestrado em artes realizada por Xavier (2006) que teve por objetivo 

proporcionar visibilidade a este estilo de dança no meio acadêmico como manifestação 

artística corporal com a capacidade de gerar discussões profundas sobre corporeidade e 

performatividade. A autora realizou uma pesquisa de campo no Egito visitando 

bibliotecas das universidades locais e convivendo com uma família egípcia mulçumana 

por cerca de 15 dias.  

A certeza que nós temos são as mudanças. Tudo se transforma, é claro que sempre 

existirá uma essência que permanecerá. Segundo Salgueiro (2012) Ba’dia Masabini, uma 

empresária de casino no Egito com o objetivo de tornar a dança do ventre mais atrativa 

para as apresentações, criou a alternativa de dançar com salto alto como também inseriu 

o véu que é muito utilizado em todo o mundo menos no Egito. Atualmente, fica 

perceptível também o uso de alguns passos do balé na dança do ventre. 

Com relação aos aspectos históricos Monteiro e Scaringi (2020) salientam que 

mesmo que na contemporaneidade a dança oriental tenha sofrido mudanças, com 

interferências de culturas diversas, a sua história tem sido vinculada ao imaginário da 

cultura ocidental e bastante disseminada seja pelo cinema, pela televisão ou pela internet. 

Estas autoras ainda afirmam que: 

 

Há bailarinas egípcias que ganharam destaque com suas belas 

performances: Samia Gamal (Zeinab Ali Khalil Ibrahim Mahfouz, 

1924-1994) e Taheyya Kariokka (Badaweya Mohamed Kareem Al 

Nirani, 1915-1999) que recebeu este nome artístico após o derbakista 

misturar em suas apresentações sons da música árabe aos sons da 
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música brasileira. Na tentativa de se assemelhar aos deuses, bailarinas 

deixam seus nomes de batismo para incorporarem seus nomes 

artísticos, talvez, metamorfoseando-se conforme as situações 

(MONTEIRO e SCARINGI, 2020, p. 162-163). 

 

Como já foi mencionado anteriormente não há um consenso entre os 

pesquisadores sobre a origem da dança do ventre. Acredita-se que o Egito tenha sido um 

dos principais países a praticá-la, no entanto, é uma arte conhecida e vivenciada em todo 

o orbe terrestre com suas particularidades. Para Moraes et. al. (2021, p. 103): 

 

A origem da dança do ventre é atribuída ao Egito, mas ela também é 

amplamente praticada em países do Oriente Médio e Norte da África: 

Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Qatar, Chipre, Egito, Emirados 

Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, 

Líbia, Marrocos, Omã, Síria, Tunísia e Turquia. 

 

As autoras Monteiro e Scaringi (2020, p. 163) destacam que no Brasil o 

surgimento da dança do ventre se assemelha à vinda dos imigrantes árabes por volta do 

século XIX. Na década de 1950, a dança do ventre foi disseminada pela pioneira 

Shahrazad Sharkey (Madeleine Iskandarian Kitishian, 1940-2014). 

As autoras ainda afirmam que o papel das artistas da dança na sociedade, tanto no 

Egito como no Brasil, traz aspectos semelhanças aos olhares masculinos. As dançarinas 

recebem propostas de shows privados que sugerem à prostituição mesmo por vezes não 

exercendo tal atividade paralela. 

Em sua dissertação de mestrado em psicologia Silva (2021) enfatiza que é preciso 

destacar a importância da cultura, religião, política da dança do ventre em suas diversas 

épocas e tempos históricos. Conhecemos uma dança do ventre já ocidentalizada, com 

influências americanas em suas diferentes misturas e hábitos.  

As autoras Vasconcelos e Schaffner (2020) ressaltam que a dança do ventre 

apresenta um caráter heterogêneo ocasionado pelos atravessamentos possibilitados por 

elementos como o imperialismo, migrações, guerras e globalização. Em relação ao nome 

da dança estas autoras afirmam que é carregado de generalizações e problematizações 

revelando de forma incontroversa como o âmbito ocidental influenciou na dança do 

ventre. 

Já, Salgueiro (2012, p. 12 – 13) explicita que:  

 

O nome da dança é, em si, um reflexo de sua complexa política: de danse 

du ventre, primeira alcunha européia, a propostas como dança árabe, 
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dança egípcia, dança da serpente, dança oriental ou seu correspondente 

na língua árabe, raqs sharqi – literalmente, dança oriental –, a escolha do 

epíteto acaba cedendo ao apelo da tradução da primeira alcunha. Dança 

do ventre é como a maioria das pessoas chama essa matriz de movimento 

que é presente no imaginário popular, mas que também é praticamente 

desconhecida em sua estrutura e história.  

 

De acordo com Said (2007, p.29) o ocidente e o oriente apresentam uma relação 

de poder e de dominação em graus variáveis de uma hegemonia complexa. O termo 

orientalismo pode ser entendido como um “estilo ocidental para dominar, reestruturar e 

ter autoridade sobre o oriente”. Ainda de acordo com o autor: 

 

Histórica e culturalmente, há uma diferença quantitativa bem como 

qualitativa entre o envolvimento franco-britânico no Oriente e – até o 

período do domínio americano depois da Segunda Guerra Mundial – o 

envolvimento de qualquer outra potência europeia e atlântica. Falar do 

Orientalismo, portanto, é falar principalmente, embora não 

exclusivamente de um empreendimento cultural britânico e francês, um 

projeto cujas dimensões incluem áreas tão díspares como a própria 

imaginação, toda a Índia e o Levante, os textos bíblicos e as terras 

bíblicas, o comércio de especiarias, os exércitos coloniais e uma longa 

tradição de administradores, um formidável corpo de eruditos, 

inúmeros “especialistas” e “auxiliares” orientais, um professorado 

oriental, um arranjo complexo de ideias “orientais” (o despotismo 

oriental, o esplendor oriental, a crueldade, a sensualidade), muitas 

seitas, filosofias e sabedorias orientais domesticadas para o uso europeu 

local – a lista pode se estender mais ou menos indefinidamente. (SAID, 

2007, p.30). 

 

Estas interações entre ocidente e oriente estão intimamente ligadas com as 

manifestações artísticas. Como podemos perceber na Feira Mundial de Chicago que de 

acordo com Vasconcelos e Schaffner (2020) foi organizada pelo empresário do ramo do 

entretenimento Sol Bloom em 1893 havendo a aparição pública formal da dança do ventre 

nos Estados Unidos. Para Gimenes (2017) esta exposição universal foi um evento 

internacional de grandes proporções o qual impactou o imaginário norte-americano no 

final do século XIX.  

Sobre as pinturas orientalistas, Dib (2011), em seu artigo que compara as pinturas 

da mulher ocidental e oriental, afirma que provavelmente os costumes dos países do 

Oriente e da Europa, sejam na arquitetura, estilo das vestimentas, os tecidos, a postura, a 

gestualidade, a estrutura social, a forma de comunicação, eram diferentes. Todavia, 

fantasiar diferenças sugerindo uma realidade distorcida levando a imagem equivocada da 



14 
 

  

mulher árabe foi uma forma de representar o Oriente. As ideias orientalistas fizeram o 

Oriente ser imaginado como aquele lugar de onde virá o que a Europa não pode ter: 

De acordo com Pena (1996) a odalisca faz lembrar a tendência feminina de usar a 

sedução como modo de vida. Trata-se de uma dançarina comum, mulher que serve 

sexualmente numa corte, no harém do rei. As odaliscas sempre dançam, e uma de suas 

formas de dançar pode bem ser a que conhecemos hoje como dança do ventre. 

No entanto, não são todas as mulheres que fazem uso da sedução para viver. O 

termo odalisca é muito incompreendido no Brasil sendo associado com a dançarina do 

ventre. Aquelas que conhecem a história não aceitam serem assim chamadas já que 

estamos em outro contexto totalmente diverso da cultura árabe.  

Retomando a questão orientalista sobre as pinturas de mulheres, segundo Dib 

(2011) é difícil acreditar que os pintores ocidentais realmente tenham visto odaliscas. É 

possível que tenham sido produtos da imaginação deles, baseada também em narrações 

de viajantes e na literatura colonial do período. Com isso, a mulher árabe acaba sendo 

representada de maneira muito distante de sua realidade, como aquela que vai suprir as 

necessidades fantasiosas do homem europeu, reforçando uma imagem equivocada a 

respeito dos povos orientais que, infelizmente, se perpetua até a atualidade. 

Este imaginário é perpetuado não somente com nas mulheres árabes como 

também com as dançarinas especialmente com as dançarinas de dança do ventre. É 

interessante observar que quando falamos para um novo relacionamento amoroso que 

somos dançarinas de dança do ventre a pessoa logo pergunta quando iremos dançar para 

ela. É evidente que podemos dançar para outra pessoa, no entanto, é imprescindível 

dançarmos primeiramente para nós mesmos. 

Para Salgueiro (2012) dentre as categorias de ordenação desta modalidade de 

dança pode-se classificar a dança do ventre em diversos estilos como o egípcio, o libanês, 

o americano, o turco, o tribal, bem como também é possível classificar como coreografia 

clássica, folclórica ou moderna.  

Ainda de acordo com Salgueiro (2012, p.66) “entre as praticantes brasileiras essa 

classificação de estilos é vigente e se relaciona com a música que embala suas 

performances”.  

Podemos citar como danças do ventre folclóricas o saidi (do Sul do Egito, 

geralmente dançada com bastão), o khaligi (apresenta movimentos de cabeça os quais 

evidenciam os longos cabelos das bailarinas), fallahi (dança com jarro de barro) e o melah 

laff (dança com tecido amarrado ao corpo). 
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Compreendemos que cada povo encontra uma forma de dançar com seus ritmos e 

instrumentos musicais característicos de sua região. A cultura oriental possui uma 

infinidade de instrumentos musicais desde os percussivos, os melódicos como a própria 

forma de entonação da voz que é o nosso principal instrumento musical. Em relação a 

música, a bailarina e mestra em cultura árabe Marcia Dib em seu livro sobre a música 

árabe nos fala sobre como a intervenção musical nos envolve permitindo reverberações 

em nosso ser que possibilitam em certos casos o escape do mundo real. Segundo DIB 

(2013, p.9): 

A música é o território onde pode ocorrer tanto a elevação como a 

sedução. Ela pode servir como um facilitador de interiorização e contato 

com o divino, ou estimular a saída de si e o escape do mundo. Essa 

dualidade, presente em tudo o que é vivo, manifesta-se fortemente no 

caso da música. 

 

Neste contexto, a dança do ventre está inserida com suas movimentações de 

quadris muito marcantes e pontuais normalmente seguindo o ritmo da música. Por se 

tratar de região do corpo em que tabus e crenças estão envolvidas existe no inconsciente 

coletivo ser uma dança para despertar a sensualidade nas relações sexuais. Não estamos 

afirmando que não possa ser realizada para esta finalidade, mas que existem outras 

conotações que podem ser vivenciadas através da prática da dança do ventre além do ato 

sexual. De acordo com Passo (s/d, p.41): 

 

Acaba de ser exposta a relevância da figura feminina, que está associada 

aos primeiros movimentos de dança, dando-lhe destaque como ponto 

de partida do movimento primário da dança, e também do próprio 

movimento humano da vida. É, portanto, lógico afirmar que a região 

pélvica é a parte do corpo que prevalece na dança primitiva. No Oriente 

Próximo e Médio, desenvolveu-se uma técnica peculiar de movimentos 

pélvicos, à qual foi atribuído o nome de “dança do ventre” no Ocidente. 

A técnica de rotação da pélvis sobre o seu próprio eixo gravitacional 

caracteriza esta dança, cujos movimentos ondulantes aludem ao corpo 

feminino, evidenciando a sua ligação com o ritual e o ancestral.  
 

 

A bailarina e professora Passo (s/d, p. 51) também destaca o quanto as 

movimentações pélvicas estão vinculadas a regeneração da energia, ao redondo do ciclo 

constante, ao movimento infinito da serpente. Além disso, o caráter ritual da dança 

continua mantendo a polarização das partes do corpo e a preocupação com o desenho 

simétrico buscando um efeito visual contribuindo para dissociação e trabalho das partes 

do corpo. Trata-se de uma forma de separar para depois unir. 
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Para Salgueiro (2012) os adjetivos “milenar” e “sagrada” são os mais presentes 

no discurso sobre a dança do ventre. Todavia, não podemos afirmar com precisão que as 

artes rupestres egípcias estejam simbolizando danças realizadas por estes povos antigos. 

Tendo em vista os questionamentos sobre a legitimidade destes materiais como evidencia 

etnográfica citada ou abordada nos estudos de alguns pesquisadores. Esta autora ainda 

destaca que a transnacionalização da matriz de movimento que estudamos presentemente 

como dança do ventre teve seu início com a excursão de Napoleão Bonaparte ao Egito e 

Síria.  

De acordo com o exposto neste tópico fica perceptível as mudanças e influências 

sofridas pela dança do ventre no decorrer de sua história. Todavia, a crença de que se trata 

de um estilo de dança que desperta a sensualidade é de senso comum. A seguir estaremos 

discutindo brevemente sobre este aspecto. 

3. SENSUALIDADE E SEXUALIDADE NA DANÇA 

 

É notório o quanto o imaginário social relacionado a dança do ventre está 

vinculado a sensualidade e as relações sexuais. No entanto, é possível observarmos não 

somente o atravessamento da atração sexual gerada por alguns figurinos e movimentos 

pélvicos deste estilo de dança como percebermos também que as mulheres praticantes 

deste estilo de dança possuem como objetivos também melhorar sua autoestima e 

autoconfiança, aprimorar capacidades físicas e funções corporais entre outras finalidades. 

Para Salgueiro (2012, p.24) a dança do ventre não possui referencial consistente 

sobre sua história sendo muito mais vista sobre o aspecto da sexualização e como algo 

exótico: 

Híbrida, mundializada e às margens dos interesses culturais da elite, a 

dança do ventre é praticamente invisível tanto na historiografia árabe e 

sobre o mundo árabe quanto em compêndios sobre a história da dança 

em geral. A regrada presença da dança na literatura e no mais das vezes 

reitera a imagem de uma prática corporal feminina sexualizada, 

suspensa no tempo e rarefeita no espaço: ela em geral acontece em ou 

se refere a um vago lugar recheado de exótico que se habitou identificar 

como “oriente”. 

 

A dança é uma linguagem cultural humana que muitas vezes tem a finalidade de 

celebrar algum acontecimento. Dançamos para festejar casamentos, aniversários como 

também para nos socializarmos com outras pessoas. Através dos nossos movimentos 

corporais expressamos sentimentos e emoções que podem revelar características de nossa 
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personalidade ao dançar. Trata-se de um fenômeno criativo e expressivo no qual os corpos 

se comunicam através do movimento.  

Para Passo (s/d, p. 18) a dançarina não deve se preocupar somente com a forma 

de execução do passo, mas com os motivos que levam a dançar e sua expressividade, que 

caracterizam um universo de incalculável riqueza porque fazem parte do patrimônio mais 

sagrado e valioso de uma cultura. 

Sobre os movimentos Stewart (2016) afirma que a dança do ventre possui alguns 

que são básicos, a saber: o requebrar dos quadris, movimentos sinuosos dos braços, 

movimentos serpentiformes da cabeça e ondulações abdominais. Para a autora (2016, p. 

151):  

 

As ondulações especializadas dos quadris e da caixa torácica que são 

feitas na dança do ventre devem formar a figura do número oito. Com 

frequência, o amplo balançar ou vibração dos quadris é sustentado 

enquanto outras partes do corpo se movem em um ritmo diferente. Às 

vezes, todo o corpo é tomado por um tremor minunciosamente 

controlado. Adicionalmente, a cabeça, os ombros, mãos ou quadris 

podem se lançar para a frente ou para trás, com uma ênfase dramática, 

conforme a música exigir.  

 

 

Segundo Xavier (2006) no universo da dança do ventre é geralmente bastante 

comum muitas participantes ao começarem o contato com este estilo de dança 

acreditarem que se tornarão mais femininas e sedutoras que irão exercer sua sexualidade 

de maneira mais integrada. 

 

Assim sendo, escrever sobre sentidos outros na dança oriental permite 

perpetuar informações significativas sobre o corpo e a sexualidade da 

mulher na sociedade como também desvelar o que não é imediatamente 

visível nem se quer absolutamente oculto, mas que está lá, no recuo, na 

pausa, no entre, no instante. (MONTEIRO e SCARANGI, 2020, p. 

166). 

  

A sensualidade e a sexualidade são temas recorrentemente associados a dança do 

ventre. É notório que estão interligados, contudo, não deveria ser o único aspecto 

observado nesta modalidade de dança já que é possível também enfatizar a sutileza ou 

firmeza da pessoa que dança com suas caraterísticas pessoais que podem ser analisadas 

por aqueles que estão apreciando a dança. Cada ser tem sua personalidade e sua essência 

sagrada que merece ser respeitada. 
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4. SAGRADO FEMININO E IMAGINÁRIO SOCIAL NA DANÇA DO VENTRE 

 

Nos deteremos nas discussões acerca do sagrado feminino de forma com o intuito 

de demonstrar a sua presença na dança do ventre. Segundo Stewart (2016, p. 206) a dança 

é um canal espiritual, uma abertura de portais metafísicos e sensoriais. Toda dançarina 

tem o intuito de deixar o corpo se tornar o instrumento de expressão da alma. 

Independentemente do biotipo individual de cada ser o mais importante é se sentir 

bem ao dançar. Seja um corpo considerado gordo, magro, baixo, alto, deficiente ou 

qualquer outra diferença pessoal não deveria ser um empecilho para dançar. Nosso corpo 

é nossa casa e torna-se imprescindível aceitá-lo e perceber a sua essência sagrada. 

A palavra sagrado nos remete a algo que precisamos respeitar, cuidar e resguardar. 

Segundo Fernandes, Luft e Guimaraes (1990) o termo é designado como algo que se 

sagrou; consagrado; relativo ao culto religioso; inviolável; venerável; santo. Já Rocha e 

Pires (2008) dizem que sagrado é relativo aos ritos ou culto religioso; venerável; 

intocável; inviolável; puro; santo. Encontramos no dicionário Aurélio (2000) que o termo 

sagrado designa algo que se sagrou; relativo as coisas divinas, à religião; sacro, santo; 

venerável.  

Encontramos em alguns dicionários, que as palavras que mais se repetiram para 

traduzir o sagrado foram: inviolável, venerável e santo. Assim, podemos compreender 

que o termo sagrado feminino se refere a tudo aquilo que é inerente as características 

femininas, no entanto, convêm ressaltar que mesmo sendo algo sagrado não significa 

dizer que é intocável tendo em vista a necessidade de convivência uns com os outros e 

que as pessoas independentemente do seu sexo biológico possuem tanto atributos 

considerados femininos como masculinos.  

O nosso corpo é formado por hormônios que sinalizam e buscam o equilíbrio das 

nossas funções. Eles também permitem que os caracteres sexuais sejam modelados. No 

entanto, tanto homens como mulheres possuem hormônios considerados masculinos e 

aqueles considerados femininos.    

Morales (2016) fala sobre os papeis estabelecidos para os gêneros e a forma como 

os sujeitos abordam o sagrado para além das instituições religiosas. Há uma busca pela 

consciência das potencialidades humanas transformar padrões sociais, culturais e 

individuais que caracterizam a era masculina e assim gerar relações mais harmoniosas 

entre homens e mulheres. 
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Na Antiguidade, acredita-se que a dança apresentava características relacionadas 

ao divino. É comum encontrar registros de bailarinas pintadas nas paredes dos templos 

durante a manifestação de adoração às divindades da época (MONTEIRO e SCARINGI, 

2020). Porém, não é possível afirmar com precisão que estes registros sejam mesmo de 

danças em adoração as divindades. Mas, sabemos que as mulheres podem gerar a vida 

através da gestação então talvez por conta disso tenham sido veneradas nestas pinturas.   

De acordo Penna (1993, p. 83) a dança do ventre “está ligada aos ritos de 

fertilização em honra as divindades femininas que protegiam as águas, as terras, as mães 

e seus filhos”. O sagrado feminino tem relação direta com os elementos da natureza já 

que estes também constituem nosso corpo. É indiscutível que a água é imprescindível à 

vida na Terra e que nosso organismo tem suas funções desajustadas quando o seu 

percentual se encontra em níveis inferiores. A desidratação pode levar a morte. 

O elemento ar através da nossa respiração, não apenas pelas vias aéreas como 

também por toda extensão de nossa pele, penetra em nossos pulmões realizando a 

hematose tão importante para manutenção de nossa vida. Estas trocas gasosas 

possibilitam a retirada de metabólitos e a chegada de nutrientes nas nossas células em 

reações químicas que acontecem a todo instante. 

A dançarina e professora de dança do ventre Ju Marconato enfatiza em algumas 

aulas e worshops sobre o sagrado feminino e a relação com os quatro elementos da 

natureza na dança. Ela afirma que somos parte da natureza e que encontramos harmonia 

quando buscamos nosso equilíbrio com as forças primordiais da terra, do fogo, do ar e da 

água. “A dança vai muito além de movimentar o corpo físico, ela atua em níveis 

energéticos, trabalha expressão corporal, autoestima, o desenvolvimento da feminilidade, 

a integração social e o respeito ao próprio corpo”. (MARCONATO, 2016, p. 62). 

Podemos afirmar que a capacidade de gerar a vida, de gestar outro ser em nosso 

organismo permite que o sagrado feminino esteja em nosso ventre. Trata-se de algo que 

somente a mulher tem a capacidade de realizar. O homem tem a sua participação ao doar 

o gameta masculino para a mulher. Porém, as transformações biológicas, psicológicas e 

sociais são sentidas no corpo feminino que assim como o masculino está formado pelos 

elementos da natureza. Sobre o elemento terra a autora nos elucida que: 

 

Está relacionado ao nosso aspecto mais instintivo e nos conecta com as 

forças da natureza. Associado ao chakra base, também conhecido como 

Muladhara, localizado no final da coluna vertebral, determina nossa 

ligação com o plano material e tudo que precisamos para nos 
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desenvolver através dele. A prosperidade e abundância, a busca por 

consolidar um bom emprego que lhe garanta a “sobrevivência” são 

associados a este elemento (Marconato 2016, p.63). 

 

O elemento fogo está associado à sensualidade humana e como lidamos com o 

nosso poder pessoal. De acordo com Marconato (2016, p.65) “o fogo é uma representação 

da paixão e intensidade, brilho, encantamento, magia e a capacidade de encantar e 

hipnotizar o outro”. Sobre o elemento água a autora acima mencionada fala que em sua 

expressão na dança se associa às emoções, a comunicação, a celebração da vida, a alegria, 

a descontração, a naturalidade e a fluência. Enquanto que o elemento ar está ligado com 

a nossa conexão com o divino, a nossa capacidade de ver além das aparências e de amar 

todos os seres do Universo. 

Continuando com a discussão sobre os quatro elementos e a dança, a professora 

Isabelle Rocha criou no ano de 2009 um componente curricular eletivo Dança e os Quatro 

Elementos da Natureza para o curso de licenciatura em Dança da Universidade Federal 

de Alagoas. Ela acredita que não estamos nem acima, nem abaixo, nem perto nem longe 

da natureza e sim que nós somos a própria natureza. De acordo com a autora os elementos 

estão todos interligados nesta realidade sistêmica e complexa que vivemos: 

 

Nessa perspectiva, minha intenção no estudo dos elementos da natureza 

é tentar despertar os/as futuros/as arte-educadores/as da dança à 

consciência de que vivemos uma realidade sistêmica e complexa. Que 

vivemos fortemente conectados com tudo e todos em uma imensa teia 

da vida. Assim, quando relacionamos a terra aos nossos ossos, quando 

descobrimos que temos um oceano formando nossa estrutura corporal, 

quando o ar garante a sobrevivência de cada ser humano e o fogo é a 

nossa própria energia vital, iniciamos os primeiros passos em direção a 

um processo de transição, onde aprendemos, depois desaprendemos e 

reaprendemos continuamente (ROCHA, 2022, p. 90). 

 

Por outro lado, quando pensamos em símbolos: “(...) o símbolo é enigmático e 

encobre uma multiplicidade de interpretações”. (SCHLÖGL, 2010, p. 274). Desta 

maneira, o termo sagrado feminino agrega uma simbologia que permeia não somente 

aspectos biológicos do ser mulher como aspectos psicossociais.  

Normalmente, a mulher possui uma intuição mais aguçada com percepções e 

sensibilidade diferenciada das emoções geralmente associadas a energia masculina. 

Segundo Marconato (2016, p. 33) “o feminino naturalmente é movido mais pela 

cooperação do que pela competição. A mulher carrega em si uma fonte de energia criativa 

e criadora, que influencia profundamente o meio no qual ela vive”. 
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Em relação ao imaginário social, no entender de Maffesoli (2001, p.75), “é o 

estado de espírito que caracteriza um povo. Não se trata de algo simplesmente racional, 

sociológico ou psicológico, pois carrega também algo de imponderável, um certo mistério 

da criação ou da transfiguração”. Assim, cada povo e cada cultura gera pensamentos e 

ações de forma particular com suas relações de poder. Ainda de acordo com o autor o 

imaginário apresenta um elemento racional, mas também outros aspectos como o onírico, 

o lúdico, a fantasia, o imaginativo, o afetivo, o não-racional, enfim as construções mentais 

potencializadoras das chamadas práticas. 

Maffesoli (2001, p.79) compara os pensamentos de alguns autores como Durant, 

Bachelard, Lacan e Castoriades em relação ao imaginário e ressalta que a tentação do 

conceito com um rigor cartesiano, direcionou vários intelectuais a noções rígidas de 

imaginário, quando a sua força é dada no oposto, na maleabilidade, numa certa 

imprecisão.  

Quando pensamos na dançarina que performatiza a dança do ventre logo 

visualizamos a imagem de uma mulher com cabelos longos e abdome desnudo. Este 

imaginário segundo Vasconcelos e Shaffner (2000, p. 117) “é fruto tanto de um conjunto 

complexo de práticas de movimento oriundo de regiões do leste do globo, quanto de 

vários aspectos da fantasia de dança criada pelo lado ocidental especialmente a partir do 

século XIX”. 

Desta forma, podemos afirmar que o sagrado feminino pode se relacionar com a 

dança do ventre na medida em que a mulher praticante deste estilo de dança toma 

consciência de seu poder enquanto mulher que pode gerar uma nova vida. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dança do ventre é composta por aspectos da cultura egípcia, árabe, libanesa, 

turca, americana entre outras. Diante disso, o nosso problema de pesquisa buscou 

investigar de que forma o imaginário social sobre a sensualidade e sexualização da dança 

do ventre podem se relacionar com o sagrado feminino. Percebemos que o sagrado 

feminino é tudo aquilo que faz parte da essência feminina enquanto ser capaz de gerar a 

vida.  

Hodiernamente a questão das mulheres tem sido evidenciada tanto em discussões 

formais realizadas em congressos e reuniões políticas como pela mídia da comunicação.  

Tendo em conta se tratar de uma dança na qual a maioria das integrantes são mulheres 
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este estudo discutiu aspectos relevantes sobre a dança do ventre, o orientalismo e o 

sagrado feminino no imaginário social.  

Desta forma, conclui-se que a dança do ventre perpassa por atravessamentos de 

variadas épocas e costumes os quais trazem impactos no imaginário social deste estilo de 

dança. Assim, o sagrado feminino pode trazer a essência feminina de ser mulher e poder 

gerar vidas em seu ventre. Ele é permeado pelos elementos da natureza estando presentes 

em nós. É preciso levar em consideração que não somente a sensualidade e a sexualização 

estão presentes nesta dança e que independentemente do biotipo individual todos podem 

praticar a dança do ventre.  
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