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RESUMO 

 

O ato de dançar se tornou tão necessário ao homem, quanto seu religar-se ao divino, sendo assim o 

encontro dessas duas necessidades em um só momento – dançar para o divino e/ou dançar o que é 

divino instiga a pensar os lugares nos quais esse encontro seria possível, diante de uma sociedade 

moderna, em crise na expressão de sua fé nas diversas religiões. No decorrer deste artigo há o 

registro de diversos momentos do ir e vir da dança no contexto religioso cristão católico com 

citações de textos oficiais e não oficiais da Igreja Católica Apostólica Romana ao longo ao longo da 

sua história, no que diz respeito à dança. Embora com a certeza de que há ainda muito o que 

pesquisar, chega-se à constatação com este artigo, da presença da expressão artística (dança) na 

igreja de ontem e de hoje. 

 

Palavras-Chave: História; Dança; Religião. 

 

CONTEXTUALIZANDO...  

 

“O povo tem direito à história no sentindo pleno, não apenas a episódios esporádicos e 

parciais. Ele aprende a descobrir as causas e os motivos dos acontecimentos” (MARCHIONNI, 

1995). A dança tem lugar próprio, constituída na necessidade de se comunicar, se humanizar, e foi 

se fazendo ao longo da própria história da humanidade, em um processo de contínua transformação 

e estruturação, obtendo suas próprias características e especificidades. A igreja, assim como na 

história da dança, se fez pelo mesmo processo, pois o homem sempre esteve ligado ao divino, e ao 

desejo de se expressar. Desse modo, todas estas histórias foram influenciadas por fatos e 
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acontecimentos de cada época, pela cultura de um povo, pelos impérios, por concepções e filosofias 

de cada tempo histórico. Entretanto neste artigo a perspectiva adotada para a compreensão da  

história da igreja é a da própria Instituição Católica, em que ela vê sua história dividida em duas 

fases: antes e depois de Cristo, sendo que após a passagem de Jesus Cristo na terra inicia-se um 

processo de institucionalização das Igrejas, na qual a Instituição Igreja Católica Apostólica Romana 

surge, a princípio como a principal (senão única), mas depois novas instituições surgiram.  

No decorrer da pesquisa há um diálogo entre a religiosidade, a igreja e as manifestações 

artísticas ao longo do tempo, numa tentativa de registrar os momentos em que estas histórias – 

dança e igreja - se intercruzam, se sobrepõem, se desligam e se reencontram, sob o olhar de três 

categorias – corpo, arte e beleza – as quais vão constituir/conceituar o que é dança (BARRETO, 

2008). Uma pesquisa de caráter bibliográfico, que procura dar algumas respostas a partir de 

documentos oficiais e não oficiais da Igreja Católica Apostólica Romana, dando ao estudo subsídios 

e validade científica (MEDEIROS, 2006).  

 

DO PRINCÍPIO À ATUALIDADE... 

 

 A história do povo judeu, “o povo escolhido por Deus”, foi marcada por uma aliança que os 

levou a grandes lutas, sofrimentos e conquistas para chegar à “terra prometida” e depois mantê-la 

sob seu poderio. Um povo de cultura enraizada na religiosidade que estava à espera de um 

“Salvador” que se tornou descendência de Cristo – o filho de Deus, que veio para salvar e trazer 

uma nova proposta de vida, que incluía renúncia, fé e caridade, uma nova maneira de ver e viver em 

sociedade, observando não somente o aspecto religioso, mas também o humano. Após sua morte 

começou-se por meio dos apóstolos um novo tempo inicialmente para aquele povo (judeu) e mais 

tarde para toda humanidade. Tão marcante é a passagem de Cristo por esta terra que na própria 

história, os registros se fazem antes e depois de Cristo. 

O Cristianismo herdou do judaísmo seu caráter memorial. Centrou a sua memória na 

encarnação, vida, paixão, morte e ressureição de Jesus Cristo, o Libertador, não só da escravidão 

do Egito, mas de todas as formas de dominação (AZZI & BROD, 1992). Além da memória, o 

Cristianismo sofreu grandes influências nos primeiros anos, dos costumes da cultura judaica, que 

tinha em suas festas, fartura em alimentos, músicas e danças, em um caráter religioso, lúdico e 

educativo, como que num efeito didático para ensinar as novas gerações como viver (TORRES, 

2009).  
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Na medida em que novas gerações vão surgindo, as festas judaicas vão mantendo 

sua cultura, suas tradições e crenças, revivendo a história à medida que celebram 

suas festas. Sendo um povo por natureza festivo, os israelitas apreciavam música 

ritmada e não ficavam parados para ouvi-las. Gostavam de expressar livremente 

suas emoções, tanto as alegrias quanto as tristezas, através das danças e o faziam 

nas suas festas (TORRES, 2009 p. 52).  

  

 Assim como a dança se tornou uma intensa manifestação de expressão do homem, nas suas 

diversas relações sociais, estéticas e religiosas, fazendo-se parte da cultura dos povos, se 

configurando uma linguagem da arte, que dispensa a verbalização e pelo movimento se comunica 

em um discurso corporal, em que o corpo é o meio pelo qual se fala (VIANNA, 2005), assim 

também aconteceu com a igreja católica, quando se configurou em “corpo” de Cristo, ou seja, uma 

continuidade de Cristo aqui na terra  e se institucionalizou como religião de um povo (cristãos). 

A partir dos ensinamentos de Cristo, os apóstolos começaram a formar as primeiras 

comunidades cristãs ou como é chamada – Igreja primitiva – constituída sob três pilares: 

evangelização, fé e batismo (At 2,41; 8,12; 18,8)
2
, e em seus encontros seguiam uma cronologia de 

ações dividida em quatro momentos: 1- o ensinamento dos apóstolos (didaché); 2 - a comunhão 

fraterna; 3 - a fração do pão (At 2,46); 4 - as orações, nestas muitas vezes realizadas com danças. 

Estes momentos se tornaram no que hoje chamamos de celebrações litúrgicas ou ritos dominicais 

(missa) na atual Igreja Católica Apostólica Romana
3
. 

 Entretanto, entre os anos 70-140, a Igreja vai adentrar progressivamente no mundo greco-

romano, e se antes os cristãos se reuniam em casas, em que o costume judaico era bem impregnado, 

mais adiante, pela grande quantidade de fieis passou a reunir em salas enormes ou em catacumbas, 

começando a perder suas raízes. Ao chegar à Roma se fixou em basílicas, e pelas intensas 

influências dessa cultura, a Igreja se institucionalizou trazendo um novo tempo para o cristianismo. 

 

Em 313 o imperador Constantino decretou liberdade total para a Igreja e o fim das 

perseguições com o EDITO DE MILÃO, resultando no crescente número de 

cristãos. Ser cristão equivalia a ser também um cidadão do Império e, portanto, 

questão de honra cívica, afinal, agora o imperador (que sempre figurou-se com 

Deus) também é cristão; Em 380, com o imperador Teodósio, a Igreja, em vez de 

ser perseguida, converte-se agora em religião oficial do Império
4
 . 

 

                                                           
2
 Passagens Bíblicas, ou seja, abreviações de trechos retirados dos livros existentes nas Sagradas Escrituras, 

considerada, nesta pesquisa como, referência bibliográfica no embasamento da história da igreja. 
3
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curso de História da liturgia na EFAC – Escola de Formação Para Artistas Católicos acontecida em Tatuí-SP, 2011/12. 
4
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 A liberdade e a tranquilidade que a Igreja começou a gozar no Império passaram a 

influenciar na qualidade dos seus numerosos adeptos. Em meados do século IV até o século VIII, a 

Igreja sob o poder de Roma, na pessoa dos bispos, introduziu novos ritos, de maneira inovadora e 

dinâmica, sabendo adaptar a cultura da época às exigências da fé.  E aqui as celebrações deixam de 

ter um caráter festivo, comunitário, em que todos participam expressando seu louvor com o seu 

jeito, com sua dança e passa a ser um rito racional, cheio de estruturações, e para poucos. Neste 

período, o pensamento que norteava as ações em Roma, tinha uma visão utilitarista sobre as práticas 

corporais, nas quais sua única função era de adestramento, consequentemente a igreja adotou para 

si, tais concepções (MENDES, 1985).  

 Foi justamente nesta fase em que a Igreja se institucionalizou, ou seja, se constituiu 

enquanto instituição religiosa, com sede própria, hierarquias – papas, cardeais, bispos e padres, que 

também começou a perder a sua essencial função de servir ao povo e passou a servir a elite. A 

aliança feita com os imperadores acabou com as perseguições, mas trouxe a riqueza, o luxo e um 

tempo em que se vivia para manter status e não para a verdadeira celebração eucarística, e o corpo, 

por consequência passou a ser visto na dicotomia – corpo e mente/alma – na perspectiva de um 

corpo pecaminoso, portanto proibido de se manifestar, principalmente em público nos cultos/ritos, 

perdendo assim a sua memória enquanto expressão/comunicação com o divino, tão forte nas 

tradições judaico-cristãs. 

 Nesta época a filosofia era o que fundamentava a vida e a sociedade greco-romana. A 

concepção de corpo, arte e beleza destas sociedades tiveram influência de pensadores como Platão, 

Aristóteles, dentre outros, o que interferiu impetuosamente nas decisões e concepções da Igreja com 

relação a estas categorias.   

 

A concepção platônica do homem se inspira em forte dualismo entre alma e corpo; 

o corpo é entendido como cárcere ou mesmo como túmulo da lama. (...) o corpo é 

visto não tanto como receptáculo da alma, a qual deve a vida juntamente com suas 

capacidades de operação, e sim, ao contrário, como tumba e cárcere da alma, isto é, 

como lugar de expiação da alma (REALE & ANTISERI apud TORRES, 2009, p. 

67). 

 

Na concepção grega o belo estava ligado a um corpo forte, trabalhado e quando se tratava da 

dança era uma prática carregada de valores simbólicos atribuídos as mais diversas divindades, ou 

seja, o culto a outros deuses. Já na cultura romana, a concepção de vida racionalista e 

intelectualizada não permitia emoções, sensibilidade, imaginação e êxtase, ou seja, expressões 

artísticas, incluindo a dança. Todos estes costumes, esta inculturação Greco-Romana enfatizou um 
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corpo distante do sagrado, e o que antes fazia parte do rito, agora se tornou profano e pecaminoso, 

ou seja, dançar era uma expressão de pecado, portanto de condenação. 

 

O homem não é um ser na natureza, mas um ser diante dela. O corpo deixa de ser 

um elemento dentro do todo para ser a morada da alma, que é a verdade dentro do 

homem. É através da alma a e não do corpo que o homem pode ver a Deus. Sendo 

assim, este passa a ser execrado e ser um obstáculo à salvação. O corpo, 

diferentemente da alma, está submetido aos ciclos naturais. Afirma-se uma 

concepção que atravessará os séculos: as oposições, dualidades, dicotomias entre 

homem e natureza e entre corpo e alma (SANT’ANA 02 jul.2011 apud RIBEIRO, 

2012
5
). 

 

A partir do final do século IX a vida espiritual e litúrgica da igreja em Roma passou por uma 

tremenda crise, abrindo brechas para que outras culturas, contextos e pensamentos influenciassem a 

ação litúrgica da igreja, o que ocasionou discórdias entre seus dirigentes. Foi então que começaram 

a interrogar a igreja em seus diversos aspectos, mas principalmente nas questões litúrgicas e aqui se 

inicia um longo processo de reforma na Igreja, começando pelas reivindicações luteranas, chamada 

de reforma protestante, promulgadas por Martinho Lutero
6
 até chegar ao Concílio Vaticano II. 

Nos anos de 1545-1563 celebrou-se o famoso Concílio de Trento, como reação ao levante 

protestante contra uma série de abusos existentes dentro da Igreja. Considerado um dos concílios 

mais importantes da igreja, Trento, ajudou a esclarecer teologicamente alguns abusos referentes aos 

sacramentos, porém, no que se refere à Liturgia, não se posicionou ocasionando ainda mais a 

seletividade entre clero e a plebe. 

No final do século XIX e início do século XX, a partir dos avanços nas pesquisas das fontes 

bíblicas, patrísticas, litúrgicas, antropológicas e arqueológicas do primeiro milênio, bem como, as 

próprias transformações no mundo, novas tecnologias e concepções fez a igreja perceber o quanto 

havia se distanciado das tradições cristãs mais antigas e das raízes cristãs mais genuínas no que diz 

respeito à Eucaristia, à necessidade da participação do povo na “sua” igreja, provocando nela o 

desejo de se refazer, se adequar, se ampliar. Levanta-se então um grande movimento de resgatar o 

verdadeiro sentido da Liturgia para as comunidades cristãs, o chamado “movimento litúrgico” que 

se iniciou no Concílio Vaticano I, e findou-se no Concílio Vaticano II. 

O Concílio Vaticano II trouxe de volta uma série de elementos “eucarísticos” essenciais, 

perdidos em todo o segundo milênio. O Concílio que durou mais ou menos quatro anos (1962 – 

                                                           
5
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da dança” e “Poéticas da dança” no curso de especialização em Pedagogias da dança, 2011. 
6
 Sobre a Reforma Protestante propostas por Martim Lutero ver Marchionni, 1995. 
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1965) deixou um legado para que os cristãos vivessem apropriadamente a sua fé. Ele resgatou 

vários aspectos mistagógicos, espirituais e culturais das primeiras comunidades cristãs, o que abriu 

possibilidades para uma nova maneira de pensar o corpo, a arte e a beleza, e aqui a dança pôde 

encontrar novamente um lugar no culto cristão católico, ou seja, na Igreja Católica Apostólica 

Romana. Mesmo adornada por proibições e rígidas exigências, a dança não perdeu o seu sentido 

de reconciliação do homem com sua essência corporal (PORPINO, 2006, p. 55). 

 

(RE) ECONTRO...  IGREJA E DANÇA 

 

Pensar na história é pensar de forma dinâmica em rupturas e permanências, parafraseando 

Luciana Ribeiro “ter uma compreensão histórica da vida é ter uma compreensão que a vida se 

transforma”, inclusive as instituições. A igreja a partir do Concílio Vaticano II abre-se a uma nova 

discussão sobre diversos assuntos, antes negados / omitidos, mas que agora se faz necessário se não 

urgente para a conversão e proclamação do evangelho nos tempos modernos, para tanto vai discutir 

sobre corpo e suas manifestações, dando liberdade para que novos métodos e novas formas de 

expressão sirvam na evangelização do terceiro milênio. 

O Concílio Ecumênico Vaticano II lançou as bases para uma renovada relação entre a Igreja 

e a cultura, com reflexos imediatos no mundo da arte. Tal relação foi proposta na base da amizade, 

da abertura e do diálogo, procurando dar expressão à natureza do homem, aos seus problemas e à 

experiência das suas tentativas para conhecer-se e aperfeiçoar-se a si mesmo e ao mundo, na 

tentativa de identificar a sua situação na história e no universo. Nesta perspectiva, os Padres, no 

final do Concílio, dirigiram aos artistas uma saudação e um apelo, nestes termos: 

 
O mundo em que vivemos tem necessidade de beleza para não cair no desespero. A 

beleza, como a verdade, é a que traz alegria ao coração dos homens, é este fruto 

precioso que resiste ao passar do tempo, que une as gerações e as faz comungar na 

admiração (VATICANO II, Cap. VII Art. 122 p. 172, 2007). 

 

O Concílio em seus diversos documentos, decretos, constituições, declarações, subdivididos 

em cartas encíclicas deram novos direcionamentos à Igreja e a seus fieis em diversos aspectos: 

missão catequética, liturgia (ritos), doutrina, meios de comunicação, sagradas escrituras (Bíblia), 

política, cultura etc. O documento que trata especificamente das questões litúrgicas é a Constituição 

Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia na qual se encontra as decisões da 

Igreja sobre arte, especificamente no capítulo VII – A arte Sacra e as Alfaias Litúrgicas, em que fica 
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explícito qual é a postura da igreja hoje diante do que vem a ser arte, sendo perceptível a sua 

definição enraizada ao conceito de arte sacra, aquela que imprime de alguma forma nas obras 

humanas a beleza infinita de Deus e procura aumentar seu louvor e sua glória na medida em que 

não tiver outro propósito senão o de contribuir poderosamente para encaminhar os corações 

humanos a Deus (VATICANO II, Cap. VII Art. 122 p. 172, 2007). 

A Igreja Católica Apostólica Romana sempre foi muito cautelosa, por isso a demora em 

tomar decisões, posicionamentos, mas quando se via no papel de orientadora se abria a novas 

possibilidades e foi justamente neste processo de inculturação
7
 que a igreja viu a necessidade de se 

adaptar, contextualizar na atualidade para uma plena evangelização. Por isso a celebração da 

liturgia deve corresponder ao gênio e à cultura dos diferentes povos (CATECISMO, 1998, p. 338). 

Desse modo a igreja se mostra receptiva às novas tendências e tecnologias da modernidade 

do novo milênio, o que evidencia uma ruptura com estigmas e ideais paradigmáticos, de outros 

tempos históricos, iniciando um caminho de volta às origens, em que o fundamental não era o status 

material, mas sim a vivência fraterna, a espiritualidade, os ensinamentos, deixando claro o seu 

desejo de contribuir para a dignidade e beleza do culto aceitando as mudanças que o progresso 

técnico atribui ao longo dos anos à mesma (VATICANO II, 2007). 

 
A Igreja nunca considerou um estilo como próprio seu, mas aceitou os estilos de 

todas as épocas, segundo a índole e condição dos povos e as exigências dos vários 

ritos, criando deste modo no decorrer dos séculos um tesouro artístico que deve ser 

conservado cuidadosamente. Seja também cultivada livremente na Igreja a arte do 

nosso tempo, a arte de todos os povos e regiões, desde que sirva com a devida 

reverência e a devida honra às exigências dos edifícios e ritos sagrados. 

(VATICANO II, 2007, Cap. VII art. 123 p. 172). 

 

Entretanto, a Igreja se preocupou em dar direcionamentos a seus dirigentes (bispos e padres) 

para o discernimento e cautela ao tratar das obras artísticas da casa de Deus, ou seja, na construção 

do templo, as ornamentações e vestimentas, sobretudo na observância de ser um lugar adequado às 

ações litúrgicas permitindo a participação ativa dos fieis. Para tanto o Documento Conciliar propõe 

a criação de uma comissão das artes, em que cada Ordinário deverá escolher na comunidade 

pessoas competentes para cuidar das alfaias sagradas, da liturgia, da formação dos artistas tendo 

                                                           
7 Inculturação – processo de adaptação da piedade popular e suas variadas expressões nas praticas litúrgicas. Ver mais 

em Congregação para o culto divino. Liturgia Romana e a inculturação. IV Instrução para uma correta aplicação da 

Constituição Conciliar sobre a liturgia. Petrópolis: VOZES, 1994 e/ou Congregação para o Culto Divino e a Disciplina 

dos Sacramentos. Diretório sobre Piedade Popular e liturgia: Princípios e orientações. São Paulo: Paulinas, 2003 

(Coleção Documentos da Igreja 12). 
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sempre como referências os livros litúrgicos, os cânones e estatutos eclesiásticos para que não se 

perca a sacralidade dada pela igreja a suas obras. Concomitantemente pede aos mesmos que cuidem 

da formação artística do próprio clero, o que deixa evidente o quanto igreja tem se preocupado e se 

aberto às novas concepções de arte, e o como ela tem sido realizada em seus ritos (culto) 

(VATICANO II, 2007 Cap. VII, art. 127-129). 

 A partir de tais direcionamentos a Igreja por meio dos Papas, lançou novas cartas encíclicas 

ou cartas apostólicas que posteriormente se tornaram documentos da igreja esclarecendo aos 

cristãos como viver a sua fé na doutrina católica diante dos diversos contextos culturais, sociais e 

políticos, ou seja, na realidade de cada tempo. 

O grande propagador, que colocou em prática, em vigor as decisões do Concílio Vaticano II 

foi o Papa João Paulo II em suas diversas cartas encíclicas, com destaque aqui para a Constituição 

Apostólica Fidei Depositum – Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, com aprovação no 

Brasil em 1998 sob a direção da CNBB
8
, onde os direcionamentos quanto à doutrina católica foram 

atualizados, com o olhar voltado para o contexto da sociedade moderna / contemporânea sec. XXI. 

Nele a discussão sobre arte se dá sob diversos aspectos, abrindo assim possibilidades às novas 

relações que a arte faz com o corpo e o belo (beleza), e talvez aqui esteja uma primeira 

reconciliação da igreja com dança ou vice-versa.  “Criado à imagem de Deus”, o homem exprime 

também a verdade de sua relação com Deus pela beleza de suas obras artísticas; a arte de fato é 

uma forma de expressão propriamente humana, acima da procura das necessidades vitais, comum 

a todas as criaturas vivas, ela é uma riqueza do ser humano (CATECISMO, 1998, p. 644-645). 

 A Igreja percebendo a arte sob todos esses aspectos – forma de expressão da beleza de Deus; 

necessidade do ser humano; linguagem acessível sem fim absoluto parece concordar que o fazer 

artístico, de fato é primordial tanto na formação do ser humano, quanto na vivência da doutrina 

católica, e entendendo, então que a arte é um meio de expressar a divindade, de comunicar uma 

mensagem, de religar-se ao sagrado. A modernidade e as facilidades de acesso a novas culturas, a 

troca de experiência traz um novo olhar para o corpo, e a Igreja se vê na necessidade de dar 

direcionamento a seus fieis diante de tantas concepções, acontecimentos, e no que diz respeito ao 

corpo, o Catecismo vai assim dizer, 

 

                                                           
8 CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a instituição permanente que congrega os Bispos da Igreja 

católica no país, na qual, a exemplo dos Apóstolos, conjuntamente e nos limites do direito, eles exercem algumas 

funções pastorais em favor de seus fiéis (...). In:  http://www.cnbb.org.br/site/ Acesso em: 02 fev.2012. 

http://www.cnbb.org.br/site/
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O corpo do homem participa da dignidade da “imagem de Deus”: ele é corpo 

humano precisamente porque é animado pela alma espiritual, e é a pessoa humana 

inteira que está destinada a tornar-se, no Corpo de Cristo, o Templo do Espírito 

(...).  A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma 

como “forma” do corpo; ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído 

de matéria é um corpo humano e vivo; o espírito e a matéria do homem não são 

duas naturezas unidas, mas a união deles forma uma única natureza. 

(CATECISMO, 1998 p.105).  

 

Nesta perspectiva observa-se que a igreja já não concebe a ideia dicotômica entre corpo e 

alma, que antes era tão enfática em suas pregações, mas entende que o corpo é morada de inúmeras 

possibilidades de expressão do belo, de manifestação autêntica do homem, de comunicação, 

portanto o corpo se torna um lugar de comunicação e se a dança é um meio não verbal de 

comunicação, pode-se assim considerar que ela é um meio de comunicação do corpo, seja ela uma 

comunicação com Deus (ser divino) ou com o próximo (imagem e semelhança de Deus), de 

qualquer maneira poderá ter uma comunicação com o sagrado (ROBATTO, 2006). 

Dentro deste aspecto da comunicação, pode-se ainda entender que a oração é uma forma de 

comunicação do homem com Deus (NEVES, 2010), sendo ela realizada de diversas formas, verbal 

ou em silêncio. O Catecismo vem assim esclarecer que as expressões de oração estão sob dois 

aspectos: a oração vocal, aquela que é expressa através da voz e muito presente nas multidões e a 

oração mental, que envolve o silêncio, a meditação e a escuta. No que tange à oração vocal ele 

deixa brechas evidenciando que esta pode ser realizada com todo corpo e não somente com a voz, 

ou seja, o corpo em movimento também pode ser oração, expressão do meu interior a Deus, diz 

ainda, que se é uma necessidade então deve fazê-la como meu corpo desejar (CATECISMO, 1999, 

p.697). 

Com a reforma da igreja, um movimento que ganhou força e trouxe grandes mudanças na 

expressão religiosa do povo cristão foi o Movimento Pentecostal, em que várias iniciativas leigas e 

religiosas tiveram oportunidade de mostrar a sua maneira de viver a fé cristã. Foram eles: o 

movimento focolares, movimento neopentecostal, movimento catecumenato e o movimento da 

Renovação Carismática Católica (RCC)
9
, esta última teve uma interferência mais efetiva na Igreja 

do Brasil, podendo ser considerado uma contraposição ao movimento protestante em terras 

brasileiras. A Igreja Católica tradicional como também a ordem eclesiástica do Vaticano vê no 

movimento carismático uma arma eficaz para defender e reconquistar os territórios perdidos para 

os pentecostais, religiões afro-brasileiras e religiões orientais (SOUZA, 2001 p. 2). 

                                                           
9
 Sobre a História da RCC no Brasil e no mundo olhar Souza, 2001. 
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 A partir de então, começa-se a ver na igreja católica do mundo inteiro, mas principalmente 

no Brasil, uma nova maneira de perceber e conceber a arte, dando a ela uma significativa 

importância, compreendendo-a enquanto meio eficaz de evangelização, no desejo de “resgatar 

almas”, para o cristianismo católico, consequentemente o corpo passou a ser olhado, percebido e 

sentido em um novo cuidado e nele entra a questão do belo (a beleza). Nos encontros da RCC ou 

grupos de oração, como é chamado até hoje, se vê a utilização da música, do teatro e da dança, para 

animar o povo, ou para uma representação bíblica, uma música voltada ao sensível, a dança que 

alegra e anima os fieis, ou seja, uma arte que começa a ter de novo o seu valor sagrado e religioso 

em busca de um olhar artístico. 

Souza (2001) aponta outros autores que estudaram as influências da RCC no Brasil e dentre 

eles cita Raymundo Maués que analisa “algumas técnicas corporais na Renovação Carismática 

Católica”, olhando para as expressões corporais, a imposição das mãos, o repouso no espírito e 

outros aspectos rituais do movimento carismático em que se avaliam as mudanças provocadas na 

vida das pessoas que participam das reuniões de cura ou seminários onde há uma prática de um 

novo sentimento religioso, o que deixa a entender que a partir dessa nova manifestação religiosa, o 

corpo e suas expressões ganham um novo lugar para se expressar, pois se percebeu que ele é meio 

de comunicação, é sujeito de uma ação eficaz na evangelização, é necessidade do fiel, é parte da 

igreja. 

Paralelamente a este contexto, na história da dança acontecia às rupturas com as danças de 

corte e a expressão moderna, se tornava o novo jeito de dançar, de perceber o corpo, de redefinir o 

belo, de se fazer arte. É quando grandes nomes surgem na história – Isadora Duncan, Vaslav 

Nijinski, Marta Graham, Pina Bausch, - e tantos outros, vão dar uma nova visão de dança no mundo 

moderno (SILVA, 2005).  

Papa João Paulo II, (1999) percebendo a confusão emanada na sociedade desse tempo nas 

suas diversas concepções de corpo, de belo, se coloca a refletir sobre a arte e deixa instruções para 

aqueles que a fazem - os artistas. Na Carta aos artistas
10

 João Paulo II a partir de um recorte 

histórico, discorre sobre a relação igreja e arte, a começar de seus primórdios, passando pela Idade 

Média, em suas fases de humanismo e renascimento e chega à Idade Moderna, reafirmando um 

caminho de necessidade da arte pela igreja e da igreja pela arte, o que solidifica o objetivo do 

Concilio Vaticano II em reatar o dialogo entre estas duas divindades. Busca recordar a aliança que 

                                                           
10

 Papa João Paulo II. Carta aos artistas, 1999. In: 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists_po.html> Acesso em: 

16 out. 2011. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists_po.html
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sempre vigorou entre Evangelho e arte, ressaltando que ninguém melhor do que vós; artistas, 

construtores geniais de beleza, para intuir algo daquele pathos com que Deus, na aurora da 

criação, contemplou a obra das suas mãos (Cf. JOÃO PAULO II, 1999). E reforça a necessidade 

que a sociedade tem por artistas, (...) da mesma forma que precisa de cientistas, especialistas, 

testemunhas da fé, professores, pais e mães, que garantam o crescimento da pessoa e o progresso 

da comunidade, através daquela forma sublime de arte que é a “arte de educar” (idem). 

 Outro importante documento é o documento de Aparecida
11

 que ressalta em alguns de seus 

artigos a função evangelizadora da arte, dando a ela significativa relevância na transformação de 

realidades, bem como na catequização de crianças, adolescentes e adultos, destacando para esta a 

necessidade de profissionais para uma diligente formação de pessoas críticas e sensíveis na 

apreciação e no fazer artístico, tendo a devida atenção ao contexto sociocultural para não agredir a 

particularidade de cada sociedade. Tais afirmativas evidenciam o novo dialogo da igreja com as 

artes. Neste documento nota-se a postura da igreja quanto “o fazer” artístico, em que ela percebe 

não somente a necessidade da arte, mas também compreende a importância de se fazer uma arte 

com qualidade, exigindo cuidados quanto à estética
12

, a conteúdos, técnicas, enfim qualidades 

artísticas vigentes para uma obra de arte, independentemente da sua linguagem - música, teatro, 

dança, escultura, poesia, etc. 

Uma bibliografia recente (lançada em 2008), que aborda uma nova concepção da Igreja a 

respeito das complexas temáticas envoltas do Corpo é “Homem e mulher o criou: catequese sobre o 

amor humano” – escrito também pelo Papa Joao Paulo II, em que ele direciona os cristãos católicos 

na vivencia matrimonial e familiar. Christopher West (2008) faz uma reflexão, senão uma tradução, 

para um entendimento popular, sobre este escrito do Papa, que apesar de tratar de concepções 

voltadas para o corpo na sua afetividade/sexualidade, West a partir de João Paulo II, tenta mostrar o 

novo olhar que devemos ter para o corpo, em sua totalidade, em sua diversidade de ações, em sua 

linguagem, o que acredito ser muito significativo e de grande importância para o cristão e 

especificamente para aqueles que se propõem a trabalhar com o corpo em movimento, ou seja, uma 

nova concepção de corpo tanto para quem faz, quanto para quem assisti dança. (...) sim o corpo 

“fala”, ele deve proclamar o amor de Deus e da Igreja. E ele o faz, através de gestos e reações, 

                                                           
11

 O Documento de Aparecida é resultado da V Conferencia Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, 

realizada em Aparecida – SP em 2007, que teve a intenção de impulsionar a renovação da ação da igreja, no desejo de 

buscar linhas comuns para prosseguir a nova evangelização em nível regional. In: 

http://www.paulus.com.br/documento-de-aparecida-texto-conclusivo-da-v-conferencia-geral-do-episcopado-

latinoamericano-e-do-caribe_p_1923.html Acesso em: 10 jun. 2012.   
12

 Sobre a concepção/conceituação de estética ver Trojan, 1998. 

http://www.paulus.com.br/documento-de-aparecida-texto-conclusivo-da-v-conferencia-geral-do-episcopado-latinoamericano-e-do-caribe_p_1923.html
http://www.paulus.com.br/documento-de-aparecida-texto-conclusivo-da-v-conferencia-geral-do-episcopado-latinoamericano-e-do-caribe_p_1923.html
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através do dinamismo todo (...) da tensão e do prazer, cuja fonte direta é o corpo em sua (...) ação 

e interação que a pessoa ‘fala’ (WEST, 2008 p. 102). 

Jô Croissant (2002), em seu livro – “O Corpo: Templo da Beleza” traz uma concepção de 

corpo vinculada a ideia de templo. Instigada a responder a questão quase que afirmativa dos escritos 

bíblicos: “Não sabeis que sois o Templo do Espirito Santo?” (I Cor 3, 16), ela responde se 

colocando a favor e pontuando caminhos para assim se chegar à salvação sim, o nosso corpo é 

exatamente o local da habitação do Espírito Santo, o caminho que nos conduz ao coração do Pai 

(CROISSANT, 2002, p. 25).  

Convicta da união do corpo, alma e espírito no sentido de que não há como separar o corpo 

do coração, o corpo da alma, e o corpo do Espírito, a autora diz que o corpo é o lugar da 

manifestação da presença de Deus, e por meio dos seus sentidos (visão, olfato, audição, paladar e 

tato) ele pode descobrir um novo caminho de se chegar ao sagrado tornando-se um meio de 

comunicação com o divino e com os homens.  É pelo nosso corpo que somos religados ao mundo 

exterior, e não podemos penetrar em nosso mundo interior sem a mediação de nossos sentidos 

(CROISSANT, 2002 p. 62). 

Jacques Trudel
13

 (2001) é outro autor importante na discussão da arte dentro da igreja 

principalmente no Brasil e um dos poucos aqui encontrados que faz uma abordagem direcionada 

diretamente com a dança. Em seu recente artigo ele faz uma analise da dança litúrgica apontando o 

momento que esta expressão volta para os documentos da igreja, consequentemente para a prática 

litúrgica. 

No dia 15 de agosto de 1998, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina 

dos Sacramentos confirmou o Ritual do batismo de crianças na tradução 

portuguesa da segunda edição típica com adaptação à índole do povo brasileiro, 

que passou a vigorar a partir da solenidade da Pascoa da Ressureição de 1999. A 

rubrica 64, do Ritual, reza: “Convém que, em todas as igrejas paroquiais, haja uma 

pia batismal fixa ou fonte batismal de onde possa jorrar ou correr água. Pode-se 

também trazer a água acompanhada com cantos e danças” (TRUDEL, 2001). 

 

Segundo o autor esta seria a primeira vez, que o termo “dança” teria sido mencionado 

explicitamente num Ritual usado no Brasil, com aprovação de Roma, sendo esta uma consequência 

da 4ª Instrução da Congregação para o Culto Divino: a Liturgia Romana e a Inculturação que 

procurou dar diretrizes ao processo de inculturação na liturgia.  

 

                                                           
13

 Jacques Trudel é Doutor em Teologia Litúrgica pelo Pontifício Instituto Litúrgico Santo Anselmo, em Roma; além de 

ser colaborador nas orientações do Documento 43 da CNBB. Ver mais sobre o autor em Trudel, 2001. 
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Em certos povos, o canto é instintivamente acompanhado do bater de mãos, 

movimentos ritmados e de passos de dança dos participantes. Tais formas de 

expressão corporal podem ter lugar na ação litúrgica desses povos, na condição de 

serem sempre expressão de uma verdadeira e comum oração de adoração, de 

louvor, de oferta ou de súplica e não mero espetáculo (art. 42 4ª Instrução da 

Congregação do Culto Divino apud TRUDEL 2001, p. 218). 

 

Segundo o mesmo, em 1988 a Congregação havia aprovado o Rito Zairense da Missa, para 

o seu uso em Zaire (África), que previa a possibilidade da dança litúrgica nos seguintes momentos: 

procissões de entrada, aclamação ao Evangelho, preparação das ofertas, na saída e também 

durante as aclamações do Glória e do Santo (TRUDEL, 2001 p. 217) e depois este rito se expandiu 

por todo território Africano. De modo que a partir destas possibilidades a Igreja do Brasil, 

conseguiu também a aprovação de incluir a dança em sua liturgia, justificada pela cultura latino-

americana muito influenciada pelas tradições indígenas e heranças africanas (idem). 

Em 1989, após a 27ª Assembleia Geral da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil - 

CNBB, foi escrito o Documento “Animação da vida litúrgica no Brasil” que, pela primeira vez, em 

textos aprovados pelo episcopado brasileiro, menciona a dança (litúrgica) em seu texto, nos 

números: art. 83; art. 207; art. 241; e o art. 297, este último tratando especificamente do momento 

do ofertório na missa substituiu o termo dança litúrgica no texto original por expressões corporais. 

Após esta primeira aprovação, vários outros documentos da CNBB citam o documento 43 ou usam 

o termo “dança litúrgica” quando se referem à utilização da dança na liturgia
14

. 

 Baseado nestes documentos Trudel (2001), faz um apanhado histórico sobre a dança no 

cristianismo apontando alguns conceitos de dança advindos de autores próprios da história da dança 

(secular) até chegar a uma definição de dança litúrgica, na tentativa de esclarecer e dar lugar a esta 

manifestação artística na igreja católica hoje. Ressalta ainda que a dança litúrgica é aquela que toda 

a assembleia pode e deve participar, e os componentes do grupo de dança que surge nas paróquias 

são chamados de ministros litúrgicos a serviço da celebração, ou seja, para colaborar com a liturgia 

e a assembleia, sendo uma ponte de fluência entre ambas. 

A dança sagrada, segundo Th. Kane, distingue-se de todos os outros tipos de dança 

por ser oração. Certas companhias de danças contemporâneas, como a da 

conhecida Martha Graham, podem desenvolver temas religiosos, buscar a sua fonte 

na Bíblia, mas não são danças sagradas ou religiosas no sentindo estrito do termo. 

                                                           
14

 CNBB Documento 43. Animação da Vida Litúrgica no Brasil. 27ª Assembleia Geral. Itaici-SP, 05 a 14 de abril de 

1989.  22ª ed. São Paulo: Paulinas, 2010. Documento 45. Diretrizes Gerais da Ação Pastoral da Igreja no Brasil (1991-

1995). São Paulo: Paulinas, 1991, n.95, 135, 225, 302. Documento 54. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 

Igreja no Brasil (1995-1998). São Paulo: Paulinas, 1995, n 272. In: <http://www.cnbb.org.br >Acesso em: 05 mai. 

2012. 
 

http://www.cnbb.org.br/


14 

A dança litúrgica, por sua vez, no campo da dança sagrada, é a dança (expressão 

corporal, movimentos ritmados) que faz parte integrante da própria ação litúrgica. 

É a liturgia dançada. A dança litúrgica não é elemento ornamental ou decorativo, 

introduzido na liturgia, mas faz parte da oração comunitária da Igreja com a função 

própria de ajudar a assembleia a entrar em contato com mistério celebrado 

(TRUDEL, 2001, p.223). 

 

O autor traz ainda um relato de experiência vivida na sua paróquia que parece ser uma 

possível conceituação e diferenciação da dança no contexto religioso católico, além de um caminho 

a ser seguido por aqueles que buscam fazer dança na igreja atual. Ele discorre sobre a “dança 

litúrgica” sob dois aspectos: A dança litúrgica inspirada na cultura tradicional, em que são 

escolhidos para a liturgia e adaptados para nova função passos de danças da cultura tradicional que 

parecem ser mais condizentes com a liturgia e a Dança litúrgica recorrente da experiência dos 

passos de dança ou coreografias da dança clássica e/ou da dança contemporânea, tratando-se de 

uma dança mais teatral, que pode ser mais simples ou exigir um longo treinamento especializado. 

Uma extensão dessa segunda versão que segundo Trudel seria a linha mais usada em território 

brasileiro, são as coreografias com expressão corporal simples, ou seja, o abrir de mãos, as voltas, a 

posição da cabeça recorda bem mais as coreografias da dança clássica ou moderna do que as danças 

tradicionais africanas e indígenas e há uma busca mais direta da estética (TRUDEL, 2001). Esta 

última, segundo o autor, teria sua raiz na expressão corporal advinda dos gestos realizados nos 

encontros ou até mesmo na liturgia do movimento da RCC.  

Nesta perspectiva de diversas concepções e possibilidades da dança na igreja, a autora Maria 

Victoria Monrabal, na bibliografia “Música, dança e poesia na Bíblia”, entende a dança como uma 

linguagem que nasce do interior, uma fonte de beleza, que embora nem sempre seja mencionada, na 

Bíblia a dança está nas entrelinhas, quase sempre executada por mulheres – donzelas, mocinhas e 

virgens, que expressavam seus louvores nas festas familiares e/ou em procissões litúrgicas. Dançar 

é entrar em determinado ritmo com todo ser. Quanto mais sensível o espírito, mais apto se faz o 

corpo para seguir o impulso da música e para criar uma linguagem para o indizível. 

(MONRABAL, 2006, p. 45). A partir desse olhar ela faz uma abordagem histórica das danças 

presentes nas festas judaicas – festas familiares e bodas; festas de vitória; festas religiosas; festas de 

corte; e dança na liturgia, dizendo que estas manifestações deixaram seus resquícios em algumas 

manifestações festivas nos dias de hoje, principalmente nas festas juninas, peregrinações e romarias, 

e que talvez seja mais uma possibilidade para a dança na igreja hoje.  
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Outra autora que também se questionando sobre a dança no contexto religioso se propôs a 

pesquisar e buscar novas respostas, foi Ione Buyst (1999), Após a participação em um evento
15

 em 

Goiânia sobre: “Danças sagradas
16

 e o mistério na liturgia cristã”, na qual teve também a 

participação da pesquisadora Maria Cristina Bonetti
17

, ambas discorreram sobre o lugar da dança 

sagrada. Buyst (1999) num artigo pós-evento propõe um olhar teológico-litúrgico para dança (em 

geral) na liturgia. Para tanto, traz indagações mais específicas e aprofundadas no que diz respeito às 

danças sagradas na liturgia, pontuando seus riscos e benefícios.  

 
Entre as muitas modalidades de dança, escolhemos hoje, para início de um diálogo 

interdisciplinar, a “dança sagrada”. Queremos analisar a possibilidade de uma 

aprendizagem com esta forma de dança para expressar o mistério na liturgia, sem 

fazer uma “colagem”, justapondo ou sobrepondo uma à outra? Em que momentos 

da celebração caberiam danças semelhantes? Com que objetivo? Quem seriam os 

executantes? Seria necessária uma formação prévia? Como coaduna-las com 

acultura dos participantes de nossas assembleias litúrgicas? (BUYST, 1999 p. 230). 

 

A autora embasada nos documentos conciliares entende que a liturgia cristã é expressão 

ritual, simbólico-sacramental do mistério cristão, sendo que a ferramenta básica da expressão ritual 

do mistério na liturgia é o corpo, entendido por ela como “corporeidade
18

 animada”, como “corpo-

mente-coração-pneuma”, logo para expressar o mistério, dispomos de vários elementos rituais: a 

assembleia, a palavra, os gestos e ações simbólicas, a música, o silêncio(...) e poderá haver 

também a dança (BUYST, 1999 p. 230). Desta maneira, ela buscou fundamentos e significados 

antropo-teológico-litúrgicos para o uso da dança, como elemento ritual, na liturgia cristã, em que 

situa a dança na gestualidade litúrgica, expressa pela união dos “elementos rituais”, que devem 

compor um todo, como um organismo, uma realidade global, não havendo segmentações entre o 

sentido fundamental da liturgia e o sentido fundamental da gestualidade. Desse modo, todos os 

elementos rituais, inclusive a gestualidade aqui podendo ser chamada de dança, tem um único 

objetivo: expressar o mistério e nos possibilitar participar dele e ser transformados por ele, não 

sendo admitido considera-lo mero enfeite ou reduzido a acessório a serviço de um deleite espiritual 

qualquer (BUYST, 1999, p. 231).  

                                                           
15

 Evento interdisciplinar de iniciativa da Paulus Livraria, realizado em Goiânia no ano de 1999, com a proposta de 

discutir sobre as chamadas danças circulares ou danças sagradas na liturgia. 
16

 Sobre Danças Sagradas ver também Wosien, 2002 e Magalhães, 2005. 
17

 Licenciada em Educação Física, com especialização em ciências do esporte/ESEFEGO. Professora de Folclore, 

práticas comunitárias e dança; coautora do livro Danças Circulares:sagrada proposta de educação e cura.Ed. Triom,1998 
18

 Sobre Corporeidade e dança ver Vilela, 1998. 
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Diante de tal conceituação a autora vai aponta também possíveis momentos para à prática da 

dança dentro do contexto cristão católico que não se diferencia tanto do que Trudel mostra, 

entretanto é colocada sob uma ótica que possibilita novas percepções da dança no contexto 

religioso: 1. Dançar o mistério ao longo do tempo litúrgico; 2. Dançar o mistério nos momentos 

fortes do dia litúrgico; 3. Dançar o mistério, combinando outros elementos rituais; 4. Três funções 

complementares da dança litúrgica; 5. Quem é chamado a dançar na liturgia? (BUYST, 1999). 

 Todas estas concepções ainda são muito discutidas entre o clero e todos os cristãos, tanto 

para quem realiza, quanto para quem assiste. Pois entra em pormenores do que vem a ser uma dança 

para/do rito, uma dança fora do rito como expressão evangelizadora, uma dança festiva - as danças 

sociais e/ou folclóricas presentes nas religiosidades populares, - o que gera questões sobre como 

fazer esta dança nas diversas linhas teológicas admitidas no catolicismo? Onde cada uma delas pode 

e deve estar? De que maneira se realizar?  Enfim, todos estes autores, abriram uma imensidão de 

possibilidades e discussões acerca do lugar da dança dentro do contexto cristão católico, deixando 

claro suas concepções e problemáticas, ressaltando que é preciso aprofundar na formação litúrgica 

teórica e prática da dança, para se apropriar e entender o que ela realmente vem a ser, seja ela 

litúrgica, sagrada e/ou espetacular, para não cair em concepções divergentes da Igreja católica ou 

em mera reprodução de danças seculares e acadêmicas, o que enobrece o desejo desta pesquisa e 

instiga a continuar pesquisando. 

O Papa Bento XVI, o atual representante da Igreja Católica Apostólica Romana em diversos 

discursos e audiências
19

 que dizem respeito à arte, corpo e beleza traz concepções sobre a relação 

arte-igreja-artistas, que demonstram um profundo desejo de continuar esta mútua relação do 

sensível, da verdade, da autenticidade que uni a igreja à arte, enfatizada no papado de João Paulo II, 

mas iniciada nas palavras do Papa Paulo VI, que propunha uma amizade com os artistas, uma 

aliança que por vezes foi abalada, mas que a partir daquele momento desejava a reconciliação. E 

fundamentado em diversos outros autores dentre eles teólogos da santa igreja, estudiosos dedicados 

à ação científica de pesquisar a arte e a beleza na religião, a arte e a oração, a arte e os artistas, etc., 

Bento XVI ponderou mais uma vez a necessidade da arte estar ligada a igreja e vice-versa. A arte é 

capaz de expressar e de tornar visível a necessidade que o homem tem de ir além daquilo que se vê, 
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pois manifesta a sede e a busca do infinito. (...) Portanto, as obras de arte são canais que nos 

podem conduzir a Deus e servir também de ajuda no encontro com Ele (idem). 

 Em Goiânia, há alguns artigos dispostos em revistas da Arquidiocese
20

 que tratam de 

notícias não só de acontecimentos da diocese, mas também da Igreja do mundo inteiro entre eles 

discursos envoltos as questões da arte e da liturgia, o que deixa registrado o real desejo da igreja do 

mundo, do Brasil, e principalmente de Goiânia em fazer da arte uma realidade cotidiana da sua 

liturgia, buscando a concretização das definições do Concilio Vaticano II. 

 O artigo intitulado “Arte sacra debatida em encontro internacional”, tratou das conferências 

litúrgicas realizadas em diversos países europeus desde 1994, tendo a participação de representantes 

de todos os continentes, e em 2010, na sua 8ª edição abordou a temática “Liturgia e Arte – o desafio 

da contemporaneidade”, com o objetivo de discutir sobre a arte contemporânea em diálogo com o 

espaço litúrgico e a liturgia, já que a relação entre a Igreja e as artes há muito tempo tem sido 

debatida, uma vez que a igreja tem necessidade da arte (RESVISTA DA ARQUIDIOCESE, 2010, 

p. 239).  

A igreja do Brasil teve sua participação nesta conferencia, sendo representada por quatro 

arquitetos, dentre eles um de Goiânia, Frei Fábio Mendonça Pascal, membro da Comissão de Arte 

Sacra da Arquidiocese de Goiânia, o qual enfatiza o comprometimento, o interesse da Igreja de 

Goiânia nas demandas da arte para liturgia. A conferência, segundo o artigo, terminou com uma 

reflexão que demonstra o quanto a Igreja está aberta a novas propostas, desejosa em aprofundar-se e 

oportunizar as mais diversas manifestações artísticas: A arte sacra (...), em suas mais diversas 

expressões artísticas, deve favorecer a liturgia e a vivência comunitária da comunidade cristã, deve 

ser expressão e reflexo do mistério celebrado (...) (idem p. 241). 

 Outro artigo da mesma revista registrou os discursos provenientes da audiência na 

preparação do Sínodo Arquidiocesano (datado para 2012) com Dom Washington, Bispo de Goiânia, 

e os padres da arquidiocese em que se discutiu sobre a “liturgia como uma ação e não como um 

discurso”. Em um texto complexo, extenso e minucioso o artigo abordou algumas concepções 

teológicas e fundamentos contidos nos documentos encíclicos da Igreja sobre liturgia e de certa 

maneira afirmou num ato de concordância dos mesmos, ter a necessidade da arte na liturgia da 

igreja de Goiânia, propondo para a diocese uma visão litúrgica envolvida e aberta aos elementos 

artísticos, numa concepção de corpo sensível, celebrativo, expressivo, produto da beleza de Deus, 
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parte significativa da ação evangelizadora, abrindo assim possibilidades da dança acontecer em 

todas estas perspectivas. A resposta da fé tem uma expressão corporal em palavras, em cantos, em 

gestos e atitudes, em movimento e ação. À percepção corporal responde uma ação corporal 

elevada a nível superior (REVISTA ARQUIDIOCESE 2010, p. 328). 

Paula Mazzini (2012) em seu livro - “A saudade de Deus e arte” – fruto do seu trabalho de 

conclusão de curso em artes cênicas propõe e defende uma arte autêntica, com fundamento na 

necessidade, na autenticidade, na saudade, no impulso criativo espontâneo, na memória e no 

sagrado, chegando assim a uma nova conceituação/categoria: a Manifestação Artística Autêntica, 

uma atividade artística que se caracteriza por se realizada em obediência voluntaria a um ímpeto 

espontâneo cuja base é a própria essência criativa, de caráter ingênuo e puro (MAZZINI, 2012 p. 

29). Este artigo escrito tão recentemente demonstra que têm surgido muitos pesquisadores 

interessados em aprofundar-se nos estudos sobre a arte no contexto cristão católico, o que deixa 

possibilidades para discussões, trocar experiências e realizar novas pesquisas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa através das referências bibliográficas colaborou para a revelação das diversas 

concepções de arte no contexto religioso cristão católico, concretizando em parte com o anseio 

declarado nas escrituras sagradas a Criação aguarda ansiosa a revelação dos filhos de Deus, (Rm. 

8,19) por complemento aguarda a revelação dos filhos de Deus, também através da arte e na arte 

(JOÃO PAULO II, 1999 - Carta aos artistas).  

Em vários os momentos as histórias se intercruzaram deixando evidente um diálogo entre 

ambas, que de fato ora era proibitivo/opressivo, ora de aproximação/afirmativo num contínuo 

redescobrir, em que a Igreja foi entendendo e redirecionando seu olhar para a arte, o corpo e a 

beleza de maneira a conceber tais categorias como reais possibilidades de comunicação do homem 

com o divino/sagrado, bem como, na evangelização. 

Neste processo de adaptar-se, ficou evidente que a causa de toda e qualquer transformação é 

a necessidade advinda do homem em querer se expressar, comunicar, religar, direcionar, enfim, de 

ser compreendido nas suas diversas manifestações, e dentre elas está a dança, como uma linguagem 

da arte, uma manifestação autentica do seu interior. Sendo a igreja, formada e dirigida por homens, 

precisou ela também compreender e abraçar esta manifestação. Dessa maneira a dança se torna uma 

necessidade da igreja para chegar ao homem e do homem para alcançar o divino, de modo que seu 
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lugar nesta instituição se faz por diversas maneiras: dança litúrgica, dança sagrada, dança festiva 

(popular/folclórica), dança expressão do belo e autêntico, dança e oração, etc.  

Por fim, a pesquisa alcançou seu objetivo de trazer a história (dança e igreja) por meio de 

recortes bibliográficos e pontuou os lugares em que a dança foi e é possível dentro desta instituição, 

certificando-os em documentos, que para um maior entendimento do que a igreja tem pensado e 

realizado em dança e suas amplas concepções precisaria uma nova análise, senão vivências a partir 

destes documentos. Por isso torna-se pertinente e de extrema necessidade aprofundar nestas 

questões da arte e da religião, principalmente no âmbito da dança (corpo e beleza), dentro das 

perspectivas da Instituição Igreja Católica Apostólica Romana. E este é o meu desejo, de continuar 

explorando este universo, num contínuo anseio de pesquisar e propor novos diálogos, tendo a 

certeza de que a dança como todas as artes é uma tentativa de resposta às questões colocadas por 

uma época (GARAUDY, 1980). 

 

ABSTRACT 
  
The need to dance became one more boost inherent in man, so how necessary it is your turn to the 

divine, thus the meeting of these two needs in a single moment in that dance to the divine and/or 

dance what is divine was urging me to think the places that this meeting would be possible, in front 

of a modern societyin crises in the expression of their faith in various religions. Choose in this 

article meet these so many times to come and dance in the Catholic Christian religious context, in a 

relentless attempt to document and unofficial texts of the Roman Catholic Church, which contain 

remnants of dance throughout its history. Seem to get, although with much difficulty and having 

very still, research in places that actually claim the presence of artistic expression in the Church of 

yesterday and today. 

 Key Words: History; Dance; Religion. 
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