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Resumo: O presente projeto de pesquisa aborda as relações entre a Dança e a Igreja Católica
Apostólica Romana. Tendo como principal questionamento, a mudança de pensamento da Igreja
católica em relação à dança, desde a sua proibição na Idade Média até os grupos de dança existentes
atualmente na Igreja. Portanto, esta pesquisa tem como objetivo pontuar os principais fatores que
levaram a essa mudança de pensamento sobre Dança dentro da Igreja Católica. A hipótese é de que
essa mudança de pensamento esteja diretamente ligada às questões culturais das épocas e sua visão
do corpo. Sendo esta uma pesquisa qualitativa, utilizara da coleta de dados. Esta coleta será feita com
um grupo de dança pertencente à Igreja com o propósito de conhecer a sua realidade, seus trabalhos
coreográficos, processos de criação e visão sobre dança, compreendendo assim, como a dança está
presente dentro da Igreja na atualidade. Também utilizará da revisão bibliográfica para levantamento
histórico/cultural da época da Idade Média.
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Introdução
O tema deste projeto de pesquisa é: Relações entre dança e a Igreja Católica
Apostólica Romana: da Idade Media a atualidade. Este tema surgiu a partir de
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algumas inquietações que tive no componente curricular de história da dança I,
cursado no terceiro semestre da graduação em dança-licenciatura da UERGS. Pois,
sou da Igreja Católica Apostólica Romana e participo do Movimento da Renovação
Carismática Católica. Atuo neste movimento dentro do Ministério de Música e Artes
desenvolvendo trabalhos com dança e teatro. A partir dessas vivencias, ao cursar o
componente que citei anteriormente, me deparei com algumas questões históricas da
dança em relação à igreja, mais especificamente na época da idade média, onde a
dança era proibida pela igreja católica. Sem explicações do porque da proibição do
ato de dançar, fiquei com algumas perguntas ecoando no meu pensamento.
Chegando assim a minha questão de pesquisa: O que mudou a visão da Igreja
Católica em relação à Dança e como se dá o trabalho com ela dentro da Igreja
atualmente?

Objetivos
Tenho como objetivo geral desta pesquisa pontuar os principais fatores que
levaram a uma mudança de pensamento sobre a Dança dentro da Igreja Católica
conhecendo também sua realidade atual.

Tenho como objetivos específicos

investigar o porquê a dança foi proibida na Idade Média, relatar a realidade cultural da
época; averiguar como a dança é trabalhada atualmente na Igreja e descobrir qual é
a sua visão sobre ela.

Metodologia
Essa pesquisa será de caráter qualitativo. Utilizarei da revisão bibliográfica para
fazer levantamento histórico/cultural da época da Idade Média, procurando também,
pontuar as transformações de pensamento da Igreja em relação à dança ao longo
deste tempo. Utilizarei também da coleta de dados. Esta coleta será feita com um
grupo de dança pertencente à Igreja Católica Apostólica Romana com o propósito de
conhecer a sua realidade, seus trabalhos coreográficos, processos de criação e visão
sobre dança, compreendendo assim, como a dança está presente dentro da Igreja na
atualidade. A partir de todas as informações obtidas, planejo desenvolver um processo
coreográfico que busque construir uma linha do tempo entre as relações de dança e
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Igreja Católica, permeando as principais mudanças desta relação da Idade Média até
os dias atuais.
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