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A dança do ventre é uma dança praticada originalmente em diversas regiões do 

Oriente Médio e Ásia Meridional. De origem primitiva e nebulosa, datada entre 7000 e 
5000 a.C, seus movimentos aliados a música e sinuosidade semelhente a uma serpente, 
foram registrados no Antigo Egito, Babilônia, Mesopotâmia, Índia, Pérsia e Grécia, e 
tinham como objetivo preparar a mulher, através ritos religiosos dedicados a deusas, 
para se tornarem mães. Devido a invasão dos árabes, a dança espalhouse pelo mundo. 

Etimologicamente, o termo é a tradução do inglês americano Bellydance, e do árabe 
Raqs Sharqi  literalmente  Dança  do  Leste. .A  expressão  dança  do  ventre  surgiu 
na França, em 1893. É composta por uma série de movimentos vibrações, impacto, 
ondulações e rotações que envolvem o corpo como um todo. 

 

 

 
 

 

ORIGENS 
 

A  origem  é  controversa.  É  comum  atribuir  a  origem  a  rituais  oferecidos  
em templos dedicados à deusa Ísis, em agradecimento àfertilidade feminina e às cheias 
do rio Nilo, as quais representavam fartura de alimentos para a região. É possível que 
alguns dos movimentos, como as ondulações abdominais, já fossem conhecidos no 
Antigo   Egito,   com   o    objetivo    de    ensinar    às    mulheres    os    movimentos  
de contração do parto. Com o tempo, foi incorporada ao folclore árabe durante a invasão 
moura no país, na Idade Média. 
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Havia, por exemplo, a dança da fecundidade, em louvor à 
Deusamãe. Existiam, também, danças com sacrifícios para 

oferendas, rituais culturais, funerais etc; feitos por tribos bárbaras 
e nômades, dos desertos. 

No Antigo Egito a Dança Ritualística tinha um caráter 
Sagrado, intimamente ligado à história e aos costumes. Viver no 

Vale do Rio Nilo equivalia estar destinado a uma rotina e 
geografia extremamente simples. Para os egípcios, tudo estava 

baseado e apoiado na hierarquia de seus Deuses e suas crenças. 
 

A dança começou a adquirir o formato atual, a partir de 
maio de 1798, com a invasão de Napoleão Bonaparte ao Egito, o que leva à conclusão 

de que conforme as manifestações políticas e religiosas de cada época, a dança era 
reprimida ou cultuada: o Islamismo, o Cristianismo e conquistadores como Napoleão 

Bonaparte reprimiram a expressão artística da dança por ser considerada provocante e 
impura.Neste período, os franceses encontraram duas castas de dançarinas: 

As Awalim (plural de Almeh), consideradas cultas demais para a época, 
poetizas, instrumentistas, compositoras e cantoras, cortesãs de luxo da elite 
dominante, e que fugiram do Cairo assim que os estrangeiros chegaram; 

As Ghawazee (plural de Ghazeya), dançarinas populares, ciganas de 
origem indiana descendentes dos Sinti, que passavam o tempo entretendo 
os soldados. 

Com a invasão dos árabes no Egito, e uma série de 
migrações em um período conturbado de guerras, a Dança do 
Ventre passou a ser conhecida por outros povos, que a 
adquiriram para a sua cultura e modificaramna de acordo 
com suas crenças e desejos. 

O cinema egípcio começa a ser rodado em 1920, e 
usa o cenário dos night clubs, com cenas da música e da 
dança regional. Hollywood passa a exercer grande 
influência na fantasia ocidental sobre oOriente, 
modificando os costumes das dançarinas árabes. Surgem 
bailarinas consagradas, nomes comoNadia 
Gamal e Taheya Karioca, entre muitos outros ainda hoje 
estudados pelas praticantes da Dança Oriental. O aspecto 
cultural da prostituição relacionada à dança passa a ser 
dicotomizado: criamse bailarinas para serem estrelas, 
com estudos sobre dança, ritmos árabes e teatralidade. 

No Brasil a dança foi difundida pela mestra síria Shahrazad e mestra Saamira 
Samia, posteriormente ganhando outras estudiosas da dança, como por exemplo 
Lulu Sabongi, que estuda esta arte há quase 30 anos. 

A Dança do Ventre, não apresenta regulações quanto ao aprendizado. Os 
critérios de profissionalismo são subjetivos, tanto no ocidente quanto nos países 
árabes, embora já comecem a ser discutidos no Brasil. 
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