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Resumo: Essa pesquisa encontra-se em andamento. Devido a questionamentos e
inquietações, surgiram dúvidas sobre a originalidade da Dança do Ventre e a forma
como ela é dançada. Como ponto de partida inicial surgiu o tema para esta pesquisa
o estudo sobre a originalidade da Dança do Ventre e suas diferentes formas de ser.
O objetivo geral da presente pesquisa é conhecer sobre a dança, cultura, religião e o
folclore árabe e relacionar a Dança do Ventre incluindo o Sagrado Feminino. A partir
destas relações poderei entender como criar a minha própria Dança. Algumas
referências que estarei utilizando são: BUONAVENTURA, SAID e SUHEIL. A
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metodologia dessa pesquisa é um estudo de campo do tipo qualitativo, observacional
descritivo. Houve um estudo preliminar a fim de realizar uma escolha entre os temas
que devo pesquisar e listar materiais de artigos, livros e vídeos relacionados à cultura
Árabe e/ou à Dança do Ventre. A partir desta lista realizarei uma análise dos materiais
e selecionarei os arquivos necessários para a construção e criação de minha
pesquisa. Como resultado parcial observou-se na etapa preliminar desta pesquisa que
a Dança do Ventre foi criada pelo Ocidental, porém esta dança possui elementos
orientais, mas que envolvem outras culturas e costumes. Apesar de a pesquisa
encontrar-se em fase inicial conclui-se que se faz necessário realizar uma pesquisa
detalhada para um melhor entendimento no que diz respeito ás nomenclaturas que
fazem parte da cultura Árabe e que constituem a Dança do Ventre.
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