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RESUMO 

O presente estudo busca refletir sobre as possibilidades de ensino da Dança do 
Ventre, destacando a visão da metodologia desenvolvida pela professora 
Scharhazad Sharkey, que traz conhecimentos de exercícios corporais voltados para 
a consciência corporal, com ênfase na Dança do Ventre. Essa ótica metodológica 
possibilita ampliar a perspectiva de outras abordagens limitadas de ensino, que 
priorizam apenas a técnica e as sequências de movimentos. Assim, este trabalho 
tem como objetivo construir um entendimento sobre a metodologia e trajetória de 
Shahrazad Sharkey e sua importância para a Dança do Ventre no Brasil. Sendo esta 
uma pesquisa desenvolvida em dois eixos: um deles essencialmente 
teórico/bibliográfico e outro baseado em pesquisa de campo, de caráter qualitativo, 
que teve como base a metodologia de ensino da Dança do Ventre, investigada nesta 
pesquisa, com a realização de uma entrevista semiestruturada, com a autora. 
Consideramos ao final do trabalho que, em todas as propostas metodológicas 
existem limites e possibilidades, mas das diversas propostas apresentadas, aquelas 
que vão além do ensino limitador de passos e coreografias, contribuem mais 
significativamente para o ensino-aprendizagem da dança do ventre. Observamos 
que a metodologia apresentada por Shahrzad é inovadora por seus simbolismos 
agregados na realização de exercícios elaborados para a dança com ventre. Além 
disso, possibilita através de uma perspectiva de trabalho energético e sensitivo a 
melhora da saúde dos alunos que a praticam. 

 

Palavras-chave: Dança. Dança do Ventre. Metodologia de Ensino. Shahrazad. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No início, essa pesquisa tinha o intuito de investigar o que existia de material 

ainda não publicado por Shahrazad, e no que consistiam esses materiais. Porém, ao 

procurar saber mais sobre a autora, Shahrazad, percebi que muitos autores a 

citavam como a percursora da Dança do Ventre no Brasil, mas apresentavam sua 

historia de forma fragmentada, pois não havia um trabalho que contasse sua 

trajetória profissional de maneira linear.  Esse relato torna-se ainda mais importante, 

porque se confunde com a própria história da Dança do Ventre no Brasil. 

Tem-se, Shahrazad Sharkey não somente foi a precursora da Dança do 

Ventre no Brasil, ela também desenvolveu uma metodologia de ensino para essa 

Dança baseada em exercícios de consciência corporal e elementos que 

proporcionam mais “vida” às aulas e à dança. Então, a pesquisa reescreveu seu 

rumo e buscou construir um entendimento sobre a trajetória de Shahrazad Sharkey, 

sua importância para a Dança do Ventre no Brasil e apresentar seu diferencial nas 

características metodológica em relação a outras propostas de ensino da Dança do 

Ventre.  

Com o objetivo de compreender esta produção sobre a dança do ventre, foi 

utilizada como fonte de consulta principal sua obra “Resgatando a Feminilidade – 

expressão e consciência corporal pela Dança do Ventre”, e, para dar maior fluidez e 

profundidade a essa interpretação, também complementa-se com a própria voz da 

autora Shahrazad, que concedeu uma entrevista para essa pesquisa.   

Nesta perspectiva, existem pesquisas crescentes e recentes, mas ainda 

poucas pesquisas que estudam a Dança do Ventre no Brasil. Nestas são 

encontrados enfoques quanto ao seu benefício, quanto as características e outras 

que abordam sua história, porém ainda de maneira restrita. Pesquisas acadêmicas 

sobre o ensino da Dança do Ventre e sua relação histórica, de forma mais 

aprofundada, também são escassas.  

Desta forma, será apresentada, neste trabalho, a trajetória de vida e as obras 

da bailarina e professora de Dança do Ventre, Shahrazad Sharkey. Com isso, o 

primeiro capítulo apresenta uma reflexão sobre alguns aspectos da Dança do Ventre 

e a trajetória de vida da professora Shahrazad Sharkey, a partir de um entendimento 

acerca das dimensões sócio-histórico-culturais da Dança do Ventre e sua incursão 
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no Brasil, destacando-se as possibilidades de ensino das propostas para a Dança do 

Ventre  e o legado deixado por Shahrazad. Este legado trata-se  de uma 

metodologia que se diferencia das demais, uma vez que não se limita somente a 

passos e coreografias, mas compreende uma proposta que contempla a saúde  das 

alunas de uma maneira mais integral. 

O segundo capítulo apresenta e discute as diferentes propostas de ensino da 

Dança do Ventre no Brasil, trazendo autores de renomes nacionais e internacionais, 

que se propõem a ensinar a Dança do Ventre por diferentes perspectivas. Além 

disso, serão apresentadas também escolas especializadas no ensino da Dança do 

Ventre, que também propõe diferentes perspectivas de ensino.  

O terceiro capítulo apresenta e discute os elementos da metodologia de 

ensino da Dança do Ventre proposta por Shahrazad Sharkey. Esse método que 

constrói, primeiramente, um entendimento a respeito “das danças” do ventre em 

comunicação com a expressão corporal. E que, posteriormente, adentra-se a obra 

de Shahrazad que dialoga com sua própria reflexão de ensino emanada de sua 

narrativa. Por fim, debate-se sobre os aspectos que englobam sua metodologia e os 

diferenciais de sua proposta pedagógica. 

Todo esse exposto encaminhase para as comparações, aproximações e 

diferenças das propostas de ensino, que são apresentadas nesta pesquisa, com o 

trabalho metodológico da professora Shahrazad Shahrkey. 
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1.1 Problema  

 

Quais os elementos compõem a importância da metodologia de ensino da 

dança do ventre proposta por Shahrazad Sharkey? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 - Objetivo geral: 

 

 Construir um entendimento sobre a metodologia e a trajetória de Shahrazad 

Sharkey e sua importância para a Dança do Ventre no Brasil.  

 

1.2.2 - Objetivos específicos: 

 

 Construir um entendimento a respeito das dimensões sócio-histórico-culturais 

da Dança do Ventre e sua incursão no Brasil; 

 Apresentar a trajetória de vida da bailarina e professora de dança do ventre 

Shahrazad Sharkey;  

 Apresentar algumas diferentes propostas de ensino da dança e da Dança do 

Ventre no Brasil; 

 Apresentar e discutir elementos da metodologia de ensino da Dança do 

Ventre proposta por Shahrazad Sharkey.  
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1.3  Justificativa 

 

A justificativa deste trabalho pauta-se por um entrelaçar de vidas, a minha e a 

de Sharahzad Sharkey. Assim, torna-se inevitável relatar essa história. 

A Dança do Ventre sempre esteve presente em minha vida, pois a pratico 

desde os cinco anos de idade. Primeiramente, identifiquei-me com a música e com 

o estilo de dança que me permitiam utilizar a soltura corporal que já se manifestava 

naturalmente em mim. Na época, por influência de uma novela da televisão, que 

passava em horário nobre1, despertou-me a vontade de aprender, primeiramente, a 

dança cigana. Foi na busca por aulas de dança cigana que encontrei a dança do 

ventre. Com o incentivo e apoio direto dos meus pais, que já dançavam outras 

modalidades, fui aperfeiçoando-me. 

Com vontade de conhecer mais profundamente essa dança,  tive de deslocar-

me para fora do Estado de Santa Catarina a fim de buscar aquilo que não encontrei 

na cidade onde residia. Com este objetivo, já com sete anos de idade, dirigi-me à 

cidade de São Paulo. Nesse local, foi onde conheci muitos professores que vinham 

do exterior ministrar cursos e workshops. Entretanto, esses duravam no máximo dois 

dias e, em sua maioria, eram baseados em sequências de movimentos, onde o 

objetivo final era apenas terminar o número máximo de coreografias no menor 

tempo possível dispondo de passos complexos. Isso propiciava a cópia e dificultava 

a compreensão dos alunos quanto à aprendizagem da dança. 

Assim, observava-se que o mais frequente nestes cursos, workshops e até 

em aulas regulares a tônica era reprodução automática dos movimentos. Essa 

metodologia limitava-me a apenas decorar ou reproduzi-los, sem uma compreensão 

maior do movimento ensinado. Lamentavelmente, verificava que, muitas vezes, as 

pessoas nem sequer conseguiam aprender ou decorar. Em decorrência disso, se 

observa que se promovia um repasse de informações sem significado para essas 

alunas. Sendo assim, essa atuação era agravada pelo fato de diversas professoras 

reproduzirem, em suas aulas, esses equívocos sem pelo menos terem a consciência 

disso. 

Ocorreu que, em uma dessas viagens a São Paulo, quando eu tinha sete 

anos de idade, conheci Shahrazad Shahid Sharkey. Uma das professoras2, que tive 

                                                           
1
“Explode Coração”. 

2
 Maria Lou Colto (A quem sou grata por este dia).  
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em Porto Alegre, disse-me que gostaria muito de me apresentar a sua mestra e que 

eu poderia conhecê-la naquele final de semana. Adiei meu retorno a Florianópolis e 

fui conhecer Shahrazad em um shopping . O encontro3 foi emocionante. Sem saber 

quem eu era e nem ao menos ter sido apresentada a ela, disse-me: “venha cá, 

menina, olha nos olhos da vovó”, e os olhos das três encheram de lágrimas. A partir 

deste momento, ela adotou-me como neta de coração e ao meu pai como filho. 

Desde então, comecei a ir com mais frequência a São Paulo, a fim de estudar 

exclusivamente com ela. 

Logo na primeira aula ela corrigiu a minha postura4 e, na sequência, ensinou-

me alguns exercícios que poderiam aperfeiçoar meus passos. Em uma folha de 

caderno, desenhou passo a passo para eu não esquecer os detalhes e poder treinar 

em casa. A todo o momento ela mencionava a respeito da importância da dança 

para o corpo feminino. Explicava-me sobre a conexão espiritual através da dança e, 

cada vez mais, eu identificava-me com este universo da Dança do Ventre.  

Estava encantada com as novas descobertas. Visualizava sempre que ali 

havia um diferencial das outras aulas regulares e dos cursos que participei. Isso 

porque eram ensinados exercícios que ampliavam minha compreensão de 

consciência corporal sem precisar ensinar os passos propriamente ditos da Dança 

do Ventre. Consequentemente, esse aprendizado foi importante não somente em 

relação à desenvoltura da minha dança, mas, principalmente, influenciou na forma 

pela qual percebo a Dança do Ventre atualmente.  

Desde aquela época até os dias atuais, desloco-me regularmente para São 

Paulo a fim de ter aulas particulares com Shahrazad. Promovo eventos e procuro 

trazê-la para que ela possa participar de atividades em Florianópolis, ministrando 

cursos e fazendo apresentações.  Pois, além de divulgar o diferencial no seu ensino, 

tenho o intuído de trazer às pessoas essa história viva da Dança do Ventre no Brasil. 

Atualmente, ela não ministra mais aulas regulares, sendo que eu sou a única aluna 

ainda com autorização para receber seus ensinamentos através de aulas 

particulares.  

Essa experiência de aulas e contato próximo com a Shahrazad, durante todos 

esses anos, fez-me refletir sobre os diferentes aspectos do ensino da Dança do 

                                                           
3
 Em um shopping Paulista onde estava ocorrendo um evento em sua homenagem.  

4
 Desde a ponta do pé até o topo da cabeça e comentou dos riscos e o que poderiam ocasionar ao meu corpo, 

caso continuasse a dançar daquela maneira, com a postura incorreta. 
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Ventre. Ela conduziu-me a compreender, desde o inicio, que a espontaneidade da 

minha dança, desde quando era criança, não poderia ser perdida, pois ela pode 

desenvolver-se para além dos movimentos dos passos e que eu posso 

principalmente senti-la. Através de suas aulas foi possível perceber em mim uma 

“alma que dança”, um corpo, uma “psique”, que, pela prática dos exercícios, 

expandiam as possibilidades de movimentos para a Dança do Ventre. Constatei, 

então, que seria possível tornar o aprendizado mais significativo em vez de algo 

limitado apenas a passos e sequências coreográficas. 

Entretanto, no decorrer do tempo, em meus estudos, sentia falta de ter 

instruções, orientações didáticas, elementos pedagógicos, enfim, algum 

conhecimento que desse mais suporte ao ensino e sentir que corresponderia ao 

título de ser professora de Dança do Ventre.  Dessa forma, ansiava por uma 

metodologia que me proporcionasse uma maneira diferenciada de atuação no 

ensino da dança e não somente como reprodutora de movimentos.  

No intuito de dar continuidade aos estudos com mais frequência e, também, 

conhecer outras perspectivas, realizei cursos de aprofundamento e formação em 

Dança do Ventre em outros estados mais próximos e, em Florianópolis, com 

professoras de outros estados. As professoras eram brasileiras renomadas e os 

cursos eram de longa duração: de um a dois anos. Nessas formações, haviam 

estudos mais aprofundados de coreografias, treino da técnica e acesso à história 

das danças. Os temas apresentados eram pertinentes ao ensino, contudo almejava 

algo ainda mais  específico. Pois, ainda, sentia a necessidade de uma reflexão mais 

profunda sobre a metodologia de ensino, ou seja, “como lecionar” ou de que maneira 

poderia construir a minha própria aula.  

Por esta busca de elementos e fundamentos metodológicos, surgiram alguns 

questionamentos quanto à minha atuação, quais sejam: De que forma poderia deixar 

minhas aulas mais atraentes? De que maneira as alunas compreenderiam melhor os 

movimentos em seus próprios corpos? Qual era o significado da dança para mim e 

para elas? Foi visando aprofundar essas questões e aprimorar meu trabalho 

pedagógico como professora de Dança do Ventre, que comecei a introduzir a 

metodologia de ensino fundamentada pela professora Shahrazad Sharkey em 

minhas aulas. 

Nesta trajetória, concebi o meu aprendizado através de diversas professoras 

e isso me proporcionou a obter diferentes visões quanto às formas de ensino. Desde 
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então, passei a questionar as metodologias empregadas. Ao participar das aulas de 

Dança do Ventre, observei que as professoras trabalhavam com aquilo que já era 

previsto, ou seja, apresentavam as mesmas opções metodológicas: ensinavam a 

técnica por repetição de movimentos, estudavam a sequência coreográfica sem 

detalhamento da técnica ou, ainda, até aplicavam a teoria, porém deixavam em 

segundo plano a prática. Direcionavam as aulas de uma maneira como se todas as 

alunas tivessem um único objetivo: tornarem-se exímias bailarinas de Dança do 

Ventre. 

Essas são aprendizagens que não descarto e considero também importantes, 

porém tive a oportunidade, desde bebê, de ter como referência o trabalho da 

Biodança desenvolvido pelo meu pai. Assim, nessa perspectiva, presencio a dança 

com uma visão diferenciada, que ultrapassa o limite da técnica por via de alguns 

enfoques, tais como: sentir a música, trabalhar a emoção e desenvolver diferentes 

formas para o movimento. Compreendo, então, que existem outras possibilidades 

alternativas para se desenvolver a técnica. 

Ainda, tive a oportunidade de experienciar isso de uma forma mais intensa 

quando comecei, de forma lúdica, aos dez anos de idade, participar de alguns 

grupos de danças árabes nos bairros do Campeche e Rio Tavares, em 

Florianópolis/SC. Estas aulas eram coordenadas pelo meu pai, Fernando Alves de 

Azevedo, como instrutor de Biodança, e por uma professora de dança clássica, 

Amara Martino. Através dessas aulas, de maneira informal, observava os 

movimentos das outras alunas e orientava-as. Não planejava a aula e nem estava à 

frente da turma, mas estava ali aprendendo de alguma forma a ministrar aulas. Isso 

facilitou, posteriormente, o início da minha carreira profissional como professora de 

Dança do Ventre de maneira espontânea. Ao mostrar um vídeo para a Shahrazad de 

uma apresentação minha de dança em 2004, ela comentou: “você já é uma 

profissional, já pode dar aulas”. A partir desse momento, com 15 anos de idade, 

Shahrazad autorizou-me a ministrar aulas de Dança do Ventre e, inclusive, a utilizar 

seu sobrenome artístico Sharkey. Com esse objetivo, passou-me algumas 

orientações do que é ser uma profissional. Nesse momento, iniciei em 2005, na 

UFSC, através do projeto “Vitrine Cultural do Centro de Eventos Garapuvú”, a 

ministrar aulas para mulheres, com faixa etária entre 18 e 50 anos, juntamente com 

a professora Claudia Gomes. Devido ao fato de tratar-se de um projeto social, havia 

aproximadamente cinquenta mulheres por turma. Isso me possibilitou transformar as 
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aulas em um laboratório a fim de melhor compreender a técnica da Dança do 

Ventre. Criava um roteiro de aula que unia os exercícios da Shahrazad com aqueles 

desenvolvidos pela Biodança. E, ao final, por meio da técnica da Dança do Ventre, 

selecionava as músicas e alterava a aula conforme o andamento da turma.  

Outra experiência que me fez compreender melhor o que estava almejando 

foi no Curso de Educação Física, que, apesar de não encontrar muitas disciplinas 

relacionadas diretamente à dança, deparei-me a muitos conteúdos que 

apresentavam enfoque no estudo do ensino de modo geral.  

Um pouco antes de iniciar o curso, participei de algumas disciplinas isoladas 

com o intuito de conhecer mais a respeito da Educação Física. Nessa oportunidade, 

deslumbrei-me por uma disciplina que foi determinante para que eu optasse por este 

curso: a disciplina de dança, ministrada pela professora Luciana Fiamoncini . O fato 

de ela ter sido bailarina, a facilidade com que explicava sobre a história da dança e, 

principalmente, o direcionamento com que tecia suas aulas causava-me fascínio. 

Trazia possibilidades de improviso, de contato e diálogo com os alunos. Dessa 

forma, demonstrava-me que havia outras possiblidades de ensino e que, 

principalmente, além de vivenciá-las, poderia estudá-las com profundidade.  

Quando ingressei oficialmente no curso, deparei-me com estudos sobre o 

ensino nos encontros do PET Educação Física5, nos projetos de pesquisa6 e 

extensão. E uma das mais significativas experiências, foi no projeto de extensão 

Práticas Corporais onde tive a oportunidade de atuar como bolsista, ministrando 

aulas de  de Dança do Ventre para a comunidade. Nele permaneci durante quatro 

anos e tive as experiências mais relevantes quanto ao ensino da Dança do Ventre 

no âmbito do Curso de Educação Física.  Pois, conseguia, nesse ambiente, criar um 

laboratório, visto que era um local mais oportuno para isso, diferentemente dos 

outros lugares onde ministrava aula, tais como clubes e escolas de dança. 

Experenciei diversas propostas metodológicas nas aulas, acrescentando teorias, 

textos, deveres para casa e exercícios de outras técnicas de dança. Contudo, o que 

eu mais apreciava e visualizava resultados positivos era quando realizava os 

exercícios desenvolvidos pela professora Shahrazad Sharkey.  

Considerando-se tudo isso que vivenciei e vivencio, acredito ser importante 

compartilhar, com outros amantes desta arte, o registro desta lenda viva na história 

                                                           
5
 Programa de Educação Tutorial – Educação Física. 

6
 Projeto de pesquisa: CAAFE – Sistema de monitoramento de consumo alimentar e atividade física de escolares e de extensão: 

Venha Nadar. 
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da Dança do Ventre. E, dessa forma, apresentar outras perspectivas de ensino que 

se diferencie da concepção tradicional: técnica, passos, coreografias, “memorização” 

e repetição. 

Portanto, trazemos também, alguns apontamentos de outras metodologias de 

ensino para compreendermos de maneira geral possibilidades existentes para o 

trabalho com a dança do ventre, uma vez que, existem, ainda, dificuldades nas 

escollhas metodológicas nessa arte: em saber como organizar, planejar e agir nesse 

contexto de ensino, por parte dos professores que se propõe a realizar esse 

trabalho. São observadas constantemente abordagens metodológicas limitadas nas 

salas de aula e, além disso, há uma escassez de fontes bibliográficas que abordem 

essa temática, o que dificulta pesquisas nesta área.   

Todo esse exposto da história, dos conceitos da dança e das propostas de 

ensino, trazem também os valores inseridos na própria Dança do Ventre. De modo 

geral, não se pode negligenciar o fato que esta dança sofre preconceitos da 

sociedade uma vez que a desconhece e a discrimina com conceitos vulgares ou de 

cunho erótico. A seguir, tratando-se das linhas de trabalho com as quais a Dança do 

Ventre se desenvolve, temos as seguintes categorias principais: energético, 

feminino, cultural, social, sensual e humano, que vão além desses olhares de quem 

não a conhece. Portanto, teríamos, nós os professores, o papel de mudar esse 

conceito, pois são os principais responsáveis pela perpetuação desta dança.  

A fim de contemplar o estudo nessa área, almejo encontrar, com base na 

obra: “Resgatando a Feminilidade – Expressão e Consciência Corporal pela Dança 

do Ventre”, eleita por ser a única obra publicada pela autora, e também por ser o 

registro que melhor resume o seu trabalho, a importância de, no movimento que 

trouxe a narrativa da autora Shahrazad Sharkey, uma visão menos romântica do que 

percebia antes. 

Vimos como importante a realização de uma entrevista com a Shahrazad 

Sharkey. Esta entrevista foi realizada posteriormente, uma vez que somente o livro 

não abrangeria toda a compreenção necessária e a riqueza de detalhes, como não 

estariam visíveis os fundamentos e inspirações da sua metodologia. Os dados 

contidos na entrevista ao se entrelaçarem com a análise do seu livro, nesse 

processo de análise, fomos elaborando as categorias que, por sua vez, 

complementaram os elementos surgidos a partir da sua narrativa. 
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 São abordados neste trabalho também, alguns apontamentos de outras 

metodologias de ensino para compreendermos de uma maneira geral possibilidades 

metodológicas existentes para o trabalho com a dança do ventre. 

Nesse sentido, impulsionada pelas minhas experiências de sucesso com a 

metodologia de Shahrazad Sharkey, aposto em uma reflexão mais detalhada sobre 

a sua importância no âmbito do ensino da Dança do Ventre, uma vez que ainda são 

restritos os estudos que se preocupam com essa temática.  

 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Considerando-se os objetivos propostos, a pesquisa caracteriza-se como uma 

pesquisa qualitativa. Nesse tipo de abordagem, deve-se assegurar um processo que 

tenha fundamentos teóricos, interpretativos e explicativos sobre o tema de 

investigação (MINAYO, 2007). A pesquisa foi realizada a partir de dois eixos, um 

essencialmente bibliográfico e o outro com base em uma pesquisa de campo do tipo 

exploratória.  

Primeiramente se desenvolveu uma pesquisa bibliográfica, com base em 

livros, revistas cientificas, artigos, teses e dissertações e, devido a escassez de 

matérias publicadas nessa área,  também em sites eletrônicos. Em seguida foi 

realizada a análise de conteúdo do livro “Resgatando a Feminilidade – expressão e 

consciência corporal pela dança do ventre”. Para complementar a análise da obra, 

na sequência foi realizada uma estrevista semiestruturada com Shahrazad Sharkey.   

 Segundo Gil (1999), nessa forma de abordagem (entrevista semiestruturada), 

entrevistador e entrevistado estão sujeitos a influências verbais, não verbais, a 

aspectos do ambiente, além da visualização das reações faciais do interlocutor. Para 

a entrevista foi elaborado um roteiro sob forma de tópicos (tópicos-guia) que 

orientaram a condução da entrevista, com o intuito de conhecer o universo em que 

foi produzido o livro supracitado.  

Com o objetivo de conhecer ainda melhor a autora desta obra, além da 

entrevista, me arrisquei a descrever o trabalho de Shahrazad, conectando-o a 

contextos e aspectos sócio-histórico-culturais. Parte das informações foram 

coletadas através de publicações de trabalhos científicos e complementados por 

sites eletrônicos devido a escassez de material publicado sobre o tema. Sendo 
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esses sites confiáveis por serem sites conhecidos e utilizados como fonte de busca 

entre as bailarinas e professoras da área.  

Importante ressaltar que, por essa escassez de materiais teóricos confiáveis 

produzidos que abordem o ensino da Dança do Ventre (CUNHA, 2010), muitas das 

referências citadas, neste trabalho, foram extraídas de entrevistas publicadas 

também em sites eletrônicos, que tem confiabilidade, pois além de serem 

referências de busca entre as pessoas dessa área, disponibilizam entrevistas com 

professoras de renome na Dança do Ventre realizado pelo próprio site e, outros por 

serem de propriedade das próprias professoras/autoras das propostas 

apresentadas. 

A entrevista foi pré-agendada e realizada em julho de 2014, na residência de 

Sherazad em Osasco/SP. Dessa forma, foi possível ter acesso a mais detalhes 

sobre sua didática, conhecer os motivos e objetivos do livro, local e pessoas 

envolvidas, entre outros, pois somente ela tem as informações precisas para compor 

todo esse contexto.  

  Quanto à análise da entrevista, estabelece-se ao discurso uma tarefa 

interpretativa. O analista busca, a partir do próprio texto, sentidos que o 

transcendem, remetendo-se ao universo do contexto das relações sociais, 

historicamente constituídas a qual a enunciação foi produzida (ROCHA, 1998).  

Neste caso, o eixo da pesquisa foi construído a partir da obra “Resgatando a 

Feminilidade” através da qual se destacou como base desse estudo quatro 

categorias assim elaboradas: expressão corporal, desbloqueio de quadril, resgate do 

feminino e abordagens sobre sua metodologia de ensino.  

Deve-se levar em consideração que, este trabalho, pretende ser o início de 

uma grande jornada, pois, em um estudo futuro, pretende-se adentrar mais 

profundamente nos documentos existentes e analisá-los em uma perspectiva de 

pesquisa documental, entrelaçando-os também com o histórico da Dança do Ventre 

no Brasil, através de um contato ainda mais intenso com a autora Shahrazad 

Sharkey.   
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2 AS DIMENSÕES SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAIS DA DANÇA DO VENTRE E 
SUA INCURSÃO PELO BRASIL 

 

Este capítulo almeja apresentar uma reflexão sobre alguns aspectos e 

dimensões da Dança do Ventre, seu histórico e com o entrelaçar da trajetória de 

vida da professora Shahrazad Sharkey.  

Para isso, deve-se considerar seu passado e compreender que as relações 

mais comuns quanto à origem da Dança do Ventre abordam aspectos de uma dança 

milenar, sagrada e de culto a deusas do Egito Antigo (SALGUEIRO, 2012). Nesse 

contexto, pode-se mencionar como exemplo Isis, Deusa da fertilidade (LA REGINA, 

1998). Encontram-se também referências que citam relações com o matriarcado, à 

fertilidade ou, com as “sacerdotisas que dançavam as danças sagradas”. 

Relacionadas ao culto à Deusa Mãe em uma era anterior a 7000 a.C (PRIETO, 

2001).  

Entre as diversas opiniões que existem, torna-se difícil estabelecer um critério 

de escolha para a origem ou origens da Dança do Ventre, pois, pesquisas nessa 

área são escassas e as que existem,  geralmente, abordam de maneira superficial o 

tema. 

Porém, considera-se um marco importante na “transnacionalização” da matriz 

de movimentos que se conhece, atualmente, como Dança do Ventre: as ghawazee e 

as awalim, que tiveram uma maior atuação com a chegada da comitiva de Napoleão 

Bonaparte, em 1798, ao Egito e à Síria.  Eram duas classes diferentes de artistas 

que realizavam uma dança solo feminina urbana, para entretenimento, próxima ao 

que atualmente entende-se como Dança do Ventre (CHABROL, 1822, apud 

SALGUEIRO,  2012).  

As Ghawazee (singular: ghazya) eram consideradas artistas populares que 

cantavam e tocavam diversos instrumentos, mas que eram mais apreciadas por sua 

dança. O termo awalim (singular: „almeh- mulher culta, educada) designava uma 

classe de artistas contratadas para se apresentar principalmente para o público 

feminino (SALGUEIRO, 2012).   

Considera-se que alguns elementos da dança, realizados por essas 

mulheres, como, por exemplo, a sensualidade, entre outros aspectos, podem ter 

sido perpetuados e refletidos tal como percebe-se atualmente a Dança do Ventre.  
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Trevisan (2000) conta um aspecto também importante para a história da 

Dança do Ventre ao relatar que esse nome era originalmente denominado de dança 

do leste ou dança do oriente. Ele afirma que esta nomenclatura “Dança do Ventre” 

surgiu quando Napoleão Bonaparte invadiu o Egito e assim a nomeou, ao visualizar 

os movimentos de quadril pela primeira vez. Porém, Aton (2000). Ressalta que esta 

dança não está conectada somente com o ventre, uma vez que abrange também 

várias partes do corpo.  

Para compreendermos toda essa construção histórica da Dança do Ventre, 

deve-se observar sua composição, visto que pode ter relações com regiões que 

ultrapassam os limites do Egito. Isto porque existe uma troca de informações, de 

culturas entre as regiões “orientais”, que induz a considerar que uma dança não 

surge apenas de um local por uma pessoa, e sim de uma comunhão de informações 

e culturas que se relacionam entre si e, consequentemente, se transformam. 

Cabe, neste momento, ressaltar as palavras de Nepomuceno (2006) quando 

afirma que o importante é saber que a Dança do Ventre contém em si mesma o seu 

passado. Não se trata de ignorar a história, mas de canalizar esforços para o que a 

pesquisa pretende desenvolver, uma vez que as fontes são escassas e existem 

poucos estudos nesta área.  

Assim, apenas observa-se um destaque em comum entre as suposições: ser 

uma dança com enfatizados movimentos de quadril e praticada predominantemente 

por mulheres, com possíveis ligações a ritos sagrados e de fertilização. Pode-se 

considerar também como uma expressão artística de um povo, sua cultura, um 

sentimento que traz consigo toda sua história (PENNA, 1993).  

Importante considerar que estes são apenas recortes de uma pequena parte 

da história. A definição de Dança do Ventre deve ser livre de parâmetros 

engessados, visto que ela está em constante releitura. O que pode ser constatado 

são os eixos que a identificam como Dança do Ventre na contemporaneidade. 

Shokry Mohamed (1995, p. 10) resume algumas dessas particularidades que 

envolvem a Dança do Ventre: 

A dança do ventre é uma dança que está no meio do caminho entre 
o folclore e a criação individual, porque se por um lado tem uma 
estrutura básica definida que permanece constante, há nela [...] um 
componente importante de improvisação que oferece à bailarina uma 
ampla liberdade para realizar seus movimentos [...], em um 
extraordinário equilíbrio entre regra e liberdade, submissão e 
criatividade pessoal. 
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  Busca-se, então, compreender os percursos realizados pela Dança do Ventre, 

nesta era contemporânea, primeiramente, como se deu sua popularização nos 

países europeus e norte-americanos até chegar ao Brasil.  

Considera-se que a Dança do Ventre difundiu-se nos países europeus e veio 

para o ocidente em um momento em que o oriente estava em “moda” (compreende-

se aqui a nomenclatura “oriente” a Ásia e norte da África, tal qual, foram 

empregados pela Europa no séc. XIX) (SALGUEIRO, 2012). Nessa época, tudo o 

que era relacionado com Oriente Médio, com destaque para Egito e Turquia, estava 

sendo considerado “exótico” e servia de curiosidade e interesse para os países 

como: França, Inglaterra e Estados Unidos (BENJAMIM, 1985). 

Destaque para os eventos etnográficos que se estabeleciam como maciças 

estruturas de dominação colonial e levavam para o continente europeu uma amostra 

do exotismo árabe, do “atraso tecnológico” como uma maquete que 

consequentemente demonstrava as possibilidades de exploração das terras 

colonizadas (SAID, 1995, apud SALGUEIRO, 2012,). 

Já no Brasil, a partir dos anos 1950, uma grande população muçulmana veio 

para o país, oriundos de diferentes regiões do Oriente Médio. Na década de 70, 

novos imigrantes libaneses também vieram fugidos da guerra civil (BERCARDINI, 

2002). Neste mesmo período, encontra-se a existência de uma mulher palestina de 

nome Shahrazad Sharkey, que deu início ao trabalho com dança em São Paulo 

(PEREIRA, 2004).  

Considerando-se que Sharazad Sharkey chegou em território brasileiro  junto 

com  essa imigração libanesa, síria, árabe em si, pode-se afirmar ter sido ela a 

primeira professora desta dança no nosso país. Relato este que afirmam as 

bailarinas Fádua Chuffi e Raquel Agnello, ao contar que: “[...] foi a Shahrazad quem 

começou a ensinar a dança aqui no Brasil, assim como ela mesma afirma” 

(TREVISAN, 2000, p. 70). Concordando com essa informação para Cunha (2010) 

também   “foi ela quem formou a primeira geração de bailarinas e professoras de 

Dança do Ventre do Brasil” (p. 32). 

Deve-se considerar, como parte importante destes acontecimentos históricos, 

o significante papel dos restaurantes árabes que “abriram portas” para a Dança do 

Ventre no nosso país. Onde, na década de 1970, em São Paulo, os restaurantes 

Bier Maza, Porta Aberta e Semíramis, foram os primeiros locais de apresentação 

dessa dança no Brasil (SABONGI, 2001 apud CUNHA, 2010). 
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Neste momento, apresentando-se nesses restaurantes, surgia também a 

primeira geração de bailarinas profissionais no Brasil. Eram elas: Shahrazad, 

Samira, Rita, Selma, Mileidy e Zeina (PEREIRA, 2004). Aziza, Sandra, Magda e 

Vera foram importantes precursoras na difusão da Dança do Ventre no país, que, 

deste pequeno grupo seleto, apenas Samira e a própria Shahrazad seguiram 

atuando profissionalmente até o momento (ASSEIRO, 2002). 

Uma dessas bailarinas profissionais, que começou a dançar em 1978 em São 

Paulo, chamada Samira, conta que, nesta época, havia aproximadamente dez 

bailarinas profissionais ao total (ATON, 2000).  

Pode-se considerar que a partir dessas dez bailarinas, surge uma “segunda 

geração”, mas também importante de bailarinas no Brasil: Fátima Fontes e Nájua, 

que estudaram juntas com a bailarina Lulu Sabongi na mesma época. Na sequência, 

surgiram: Chams e Karina. E não se pode deixar de mencionar figuras marcantes 

nesta história, tais como: Gisele Bomentre, e Fádua Chuffi (TREVISAN, 2000).  

Com o passar do tempo, a Dança do Ventre popularizou-se no Brasil e, 

atualmente, pode-se mencionar referências mundialmente reconhecidas, tais como 

as brasileiras: Soraia Zaeid, consagrada a segunda melhor bailarina do “mundo 

árabe”, Warda Maravilha, considerada a melhor bailarina de Khalijje de Dubai, e a já 

citada: Lulu Fron Brazil (Sabongi), entre outras, que migram do Brasil para o exterior 

e levam o nome do nosso país em uma consolidada carreira internacional.  

Diversas fontes relacionam essa grande popularização da Dança do Ventre 

no Brasil com a repercussão obtida após a exibição da novela televisiva “O Clone” 

da Rede Globo de Televisão. Porém, atribuiu-se o seu sucesso também devido a 

inúmeros benefícios, relacionados à melhora da auto-estima, resgate da 

feminilidade, diminuição dos sintomas da cólica mestrual, fortalecimento do 

abdomen, entre outros, atrelados à Dança do Ventre. Além disso, deve-se 

considerar a construção histórica brasileira que apresenta bases culturais de 

miscigenações que propiciaram essa considerável aceitação em relação a outras 

culturas.  
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2.1 Nos passos de uma dança viva a vida de Shahrazad Sharkey 

 

Contar a história de Shahrazad Sharkey é relatar também uma parte ainda 

viva da história da Dança do Ventre no Brasil. Sua trajetória traz consigo muita 

experiência em dança e contribuições ao processo de disseminação da Dança do 

Ventre no nosso país. Este estudo requer compreender também sua história de vida, 

pois sua carreira e sua vida pessoal estão inteiramente relacionadas. 

Shahrazad Shahid Sharkey (nome de batismo Madeleine Iskandarian) nasceu 

no dia primeiro de setembro, na cidade de Bethlehem, Palestina (SHARKEY 2002). 

Quando seus pais separaram-se, aos sete anos de idade, mudou-se para a 

Jordânia, onde dançava em festas familiares, como: casamentos, noivados e 

aniversários. Sempre acompanhada de sua mãe que tocava alaúde, violão e violino 

(PORTAL DE ISIS, 2014). Desta maneira, ganhavam dinheiro para seu sustento. 

Pelo fato de jamais ter realizado aulas e com esta idade já ser considerada uma 

bailarina profissional, Shahrazad acredita que este foi um dom de Deus (SHARKEY, 

2002).  

Seus grandes destaques na dança iniciaram aos nove anos de idade. 

Momento em que o Príncipe Emir Naif, ao assisti-la dançar em estreia no teatro, 

convidou-a para se apresentar em seu casamento. Foi também convidada especial 

do Rei Abdallah, da Jordânia, para apresentar-se em seu aniversário, onde tirou 

primeiro lugar em um concurso de Dança do Ventre (SHARKEY, 2002). 

No entanto, suas apresentações, em eventos públicos, começaram somente 

em Alepo (Síria). Foi nesse local onde também estudou em grandes academias de 

dança, entre elas: Jasmin Nassar Hassan e Jorge Riner (SHARKEY, 2002). Após 

um ano, mudou-se para o Líbano, onde, em Beirute, realizou shows em clubes e 

teatros, durante três meses. Depois dirigiu-se a Bagdá e, aos 12 anos, retornou para 

o Líbano. Aos 14 anos já alcançava a fama e, com 16 anos, recebeu um convite 

para filmar no Egito, mas com a condição de se casar ali, situação que ela recusou 

(PORTAL DE ISIS, 2014).  

Aos 17 anos teve outra oportunidade, viajar para os Estados Unidos e 

construir uma carreira promissora. Mas, não pôde realizá-lo, pois, pelo fato de ser 

menor de idade, sua mãe não a autorizou (PORTAL DE ISIS, 2014). Casou-se aos 

18 anos, veio morar no Brasil e encerrou, por enquanto, sua carreira artística. Aqui, 

teve dois filhos (Richard e Margarida) e trabalhava como cabeleireira (CASA NOVA, 
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2007). Voltou aos palcos somente 12 anos depois, indo se apresentar em grandes 

clubes, teatros, restaurantes, televisão, festas e casamentos (PORTAL DE ISIS, 

2014).  

Destacamos as apresentações em televisão que lhe repercutiram sucesso no 

Brasil. Sua aparição no programa do Silvio Santos, por exemplo, lhe proporcionou 

convites para outras apresentações televisivas de sucesso e oportunizou a ela ser:  

 
 

A primeira bailarina de dança do ventre a se apresentar em uma 
novela televisiva, muito antes da icônica “O Clone” (2001-2002): no 
capítulo 18 da novela global “O Astro”, Shahrazad dançou ao som de 
importantes músicos da comunidade sírio-libanesa no Brasil. 
Participou ainda de episódios do “Programa Árabe na TV”, veiculado 
pela TV Gazeta entre 1979 e 1980, em cuja abertura figurava a 
“Dança da Cobra” (SALGUEIRO, 2012, p.127). 
 
 

Estes mesmos sucessos que ocorreram em suas apresentações aconteciam 

da mesma forma em suas viagens de norte a sul do país. Estas apresentações 

aconteciam sempre com música ao vivo, acompanhada do percussionista Fuad 

Haidamus e do conjunto musical Wadi Cury, que, como pioneiros, difundiram essa 

arte com muita seriedade. Sua imagem ficou famosa tanto como bailarina quanto 

como cantora (sendo a primeira cantora árabe no Brasil). Enquanto realizava 

diversos shows, também se apresentava na Tenda Árabe Bier Maza com os 

mesmos músicos de suas viagens (HIAR, 2013).  

Na sequência, em outubro de 1982, fez uma tournée pelos Estados Unidos, 

dançou em San Francisco num restaurante libanês; em Chicago, no restaurante 

grego Diana; em Las Vegas, no sofisticado Marrocos; e em Miami na boate-

restaurante Cleopatra. Em março de 1983, realizou alguns shows em Montreal, 

Ottawa no EUA, onde permaneceu durante três meses (PORTAL DE ISIS, 2014). 

Neste momento, reiniciou suas aulas no Brasil, realizando exercícios 

especiais para pessoas que sofriam com problemas na coluna, entre outros 

problemas de saúde. Os movimentos eram dados a cada uma das alunas 

individualmente e requeriam muita atenção e dedicação para sua execução 

(PORTAL DE ISIS, 2014).  

Shahrazad teve sua própria escola de dança em São Paulo na década de 

1980, vindo a encerrar em 1997 juntamente com sua carreira artística, aposentando-
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se. Porém, sua história continua a seguir nos passos de outras bailarinas que por ela 

passaram e perpetuaram essa dança no nosso país e em outros países do mundo.    

Perpetua-se também nessa época seu livro, que teve seu escrito iniciado na 

década de 80 e sua primeira publicação realizada em 1998. Foram duas publicações 

com mil unidades produzidas ao total, atualmente esgotado. (SHARKEY, 2014).  

Nesta obra é apresentada sua concepção de ensino e com mais detalhes, sua 

proposta metodológica. 

Ainda nessa mesma época, foram produzidas também as fitas VHS onde 

constam e vídeo aulas, com exercícios e movimentos para a dança do ventre, e 

apresentações artisticas, que no ano 2000 foram editadas e reproduzidas para DVD 

(SHARKEY, 2014).  

Observa-se que a vida pessoal e profissional de Shahrazad Sharkey 

entrelaçam-se de uma maneira tão próxima, uma a outra, que torna-se impossivel 

separa-las. Pois, desde o início do seu trabalho até o apíce de sua carreira artistica, 

seus caminhos foram determinados por suas escolhas de vida, essas escolhas  

acarretaram inclusive na sua vinda para o Brasil e na elaboração do seu trabalho.   

Além disso, devemos ressaltar a importância da sua vinda ao Brasil, sendo 

ela a principal responsável pelas primeiras apresentações e divulgações da dança 

do ventre no nosso país, marcando com isso, o início da história da dança do ventre 

no Brasil.  
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3 APONTAMENTOS SOBRE O ENSINO DA DANÇA DO VENTRE  

 

Deve-se considerar que, apesar da popularização da Dança do Ventre no 

Brasil, ainda existem problemáticas quanto ao seu ensino. Parcialmente atribuídos a 

ausência de discussão deste tema pelos professores, nas áreas acadêmicas e, na 

prática, principalmente pela falta de compreensão dos significados de didática e 

metodologia (MARQUES, 2011). Essa ausência de aprofundamento teórico quanto 

ao ensino pode ser atribuída também  à maneira como muitos professores de Dança 

do Ventre encaram essa profissão, representando para esses um “bico”, e não como 

algo sério a ser estudado (SABONGI, 2010). Além disso, não há muitas 

metodologias difundidas no Brasil e, é perceptível uma dificuldade na aproximação 

com elas.   

É necessário, então, primeiramente, esclarecer os significados quanto à 

didática e à metodologia de ensino para compreendermos melhor o que virá a 

seguir. A didática pode ser resumida “[...] quanto a um estudo da pedagogia 

encarregado de situar e de analisar a prática pedagógica em seus aspectos teóricos. 

[...] Os fundamentos para a mediação e articulação entre o “como” ensinar, “o que” 

ensinar e “para quem” ensinar (MARQUES, 2011, p. 137-138). E a metodologia, 

uma das divisões da didática em que abrange as crenças e os conceitos do 

professor ao estabelecer as metas, objetivos e perspectivas deste ensino 

(MARQUES, 2011). 

O percussionista egípcio, Mahmoud El Masri, radicado no Brasil há vinte e 

oito anos, traz em sua proposta metodológica uma visão de músico árabe para o 

ensino da Dança do Ventre. Ele explica que nos países árabes dos quais é permitido 

o ensino dessa dança, este aprendizado acontece por meio de coreografias, 

ensinadas por coreógrafos, que não necessariamente são professores (MASRI, 

2009). O músico, porém, frisa que, aqui no Brasil, devemos ultrapassar este limitador 

de um ensino baseado somente em coreografias. Pois, ressalta que, como estamos 

distantes do contexto sociocultural desta dança, faz-se necessário um ensino que 

possibilite além da técnica e coreografias, entendimentos socioculturais que 

contextualizem a Dança do Ventre (MASRI, 2009). Para isso, é necessário ao 

conteúdo de ensino temas que abordem: costumes, hábitos, modos de dançar, 

maquiagens, música, ritmo, harmonia e que incluam também estudos de elementos 
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cênicos tais como: luz, som, palco, plateia. Existe para ele uma “hierarquia” quanto a 

esses conteúdos de ensino, em que, primeiramente, deve-se ensinar a música 

árabe, para depois partir para os outros temas propostos. Mahmoud faz uma crítica 

quanto à valorização no Brasil pelo ensino dos passos (MASRI 2009). 

O percussionista entende que esses passos na Dança do Ventre não passam 

de dez ao total, e que, mesmo assim, existe uma dificuldade por parte das 

professoras em ensiná-los. Em contrapartida a isso, sugere um ensino que permita  

a aluna  realizar uma dança  sem ser uma cópia fiel da professora, e sim que 

aprenda a executar uma  interpretação própria,  porém em harmonia com a música. 

Ressalta que tudo isso deve ser ensinado com muita alegria, não de forma rígida, e 

sempre atento aos costumes e às tradições, pois “[...] não se pode desmoralizar uma 

dança milenar. A Dança do Ventre não pertence mais aos países árabes. Ela 

pertence à humanidade” (MASRI, 2009). 

Hossam Ramzy, também percussionista árabe, acompanhado de sua esposa 

Serena Ramzy, bailarina e professora brasileira, apresentam uma proposta 

metodológica para o ensino da Dança do Ventre que se assemelha à visão proposta 

por Mahmoud El Masri, em que o ensino deve estar em comunicação com a música 

e com respeito a sua interpretação individual. Com relação a isso, deve existir um 

cuidado para “não criar clones”, ao estimular a criatividade e possibilitar ferramentas 

para que todos possam continuar progredindo, com a diferença que, para eles, não 

há uma “hierarquia” quanto à ordem dos conteúdos, pois eles priorizam “[...] tanto o 

nível de qualidade dos movimentos e posturas, quanto à sincronia com o som.” 

(RAMZY, 2013) Sendo que: 

 
 

A principal característica deste método de interpretação é a tradução 
correta de cada nota e tom da música através do movimento, o qual 
supõe um alto nível de qualidade técnica e artística, assim como um 
profundo conhecimento da cultura. O objetivo é fazer que o 
dançarino SEJA a música e, ao mesmo tempo, que seja ele mesmo e 
deixe sua individualidade como artista fluir (RAMZY, 2013 ).  
 
 

Entretanto, observa-se a concordância de Ramzy com Mahmoud ao ressaltar 

a importância que tem os passos básicos (não listados pelos autores) para o ensino 

da Dança do Ventre. Além disso, ele acrescenta que o importante é o domínio sobre 

a amplitude de variações deles. Isso possibilita que todos os sons da música 
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possam ser adequadamente interpretados pelos movimentos corporais, respeitando 

as raízes egípcias.  

Ressalta-se que, dentre as diferenças dos autores, enquanto Mahmoud 

retrata a Dança do Ventre como um “domínio público da humanidade”, Hossam e 

Serena Ramzy referem-se à Dança do Ventre sempre atrelado a “raízes egípcias”. 

Porém, em resumo, ambos enfatizam a importância da música e a relevância de 

aprendizagem dos passos básicos. Destaca-se que Hossam e Serena Ramzy 

priorizam a importância da limpeza desses passos na dança.   

Malika, bailarina e professora de Dança do Ventre, propõe uma metodologia 

de ensino que se diferencia muito das abordadas por Mahmoud, Hossam e Serena 

Ramzy, apresentadas anteriormente, pois relaciona o seu ensino da Dança do 

Ventre com a educação somática de Feldenkrais. Ao invés da ênfase ao ensino, tal 

como a dos autores anteriores, que parte do reconhecimento da música ou dos 

passos básicos e suas variações, segundo ela na metodologia, baseada na 

educação somática, deve existir algo “anterior” aos passos (LA REGINA 2008). 

Proposta é explicada, por Feldenkrais 

 
 

[...] este aprendizado deve ter como foco principal a própria pessoa, 
num movimento reflexivo que é voltado para as sensações e para as 
respostas que o corpo dá, de forma que a mente possa atuar em 
conjunto a essa máquina que é o corpo humano, e não o inverso 
(FELDENKRAIS, 1977 apud ANDRADE, 2007, p. 4). 
 

 
Malika trabalha com essa proposta de ensino há quase trinta anos e sua 

interpretação de movimento é baseada na visão de Feldenkrais, em que: “[...] 

movimento é vida: sem movimento a vida é inconcebível”. Se cantar é o “superlativo” 

de falar, podemos afirmar que dançar é o „superlativo‟ de andar e de movimentar-se”  

(LA REGINA, 2008).  

Essa professora relata que iniciou a interação deste método, em suas aulas 

de Dança do Ventre, ao perceber que, com a prática das lições de Feldenkrais, 

havia uma melhora no desempenho, das ações do cotidiano e na sua própria dança. 

Posteriormente, observou resultados também positivos com suas alunas e 

reconhece nelas “[...] um conhecimento mais preciso de organização para execução 

dos movimentos da Dança do Ventre, seguido de um aprendizado mais efetivo e de 

uma precisão mais acentuada dos mesmos movimentos”. Pois, relaciona a esta 
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técnica um reconhecimento das partes do corpo que, consequentemente, 

proporciona uma “[...] percepção de esforços desnecessários, tornando os passos 

da dança mais „limpos‟, mais bonitos e realizados com o quantum de “força 

necessária” (LA REGINA 2008). 

Pode-se, então, resumir que esta proposta de ensino requer um estudo prévio 

do corpo e do movimento e que, pela construção da autora, antecede o estudo dos 

passos da dança. Isso leva a uma reflexão a respeito dos caminhos pelos quais o 

corpo pode percorrer a fim de compreender e aperfeiçoar a técnica. Porém, neste 

relato, não fica nítido como pode-se estabelecer uma relação entre o método de 

Feldenkrais até chegar aos passos propriamente ditos da Dança do Ventre e quais 

outros aspectos são importantes para o ensino além da técnica. 

A autora, Malika, traz em sua obra, no capítulo “Ensino e Aprendizado da 

Dança do Ventre”, uma proposta um pouco mais completa para a elaboração das 

aulas de Dança do Ventre. Ela organiza a estrutura da aula em aquecimento, 

salientando a importância de aquecer os grupos musculares voltados  às regiões do 

corpo que serão mais requisitadas durante a aula. Posteriormente, a partir de um 

ensino progressivo dos passos, do mais fácil ao mais complexo sugere o 

relaxamento, também com enfoque nos grupos musculares mais utilizados (LA 

REGINA, 1998).  

Ela propõe a organização de um calendário mensal para o planejamento das 

aulas de acordo com as temáticas a serem desenvolvidas. Por exemplo, em cada 

aula dispõe de um acessório diferente (véu, bengala, snujs). Além dessa 

organização dos conteúdos, propõe que, durante a aula, “não olhe o tempo todo 

para o espelho, [...], pois uma bailarina precisa sentir o que está fazendo” ( LA 

REGINA, 1998, p.30).  

No entanto, ao mesmo tempo em que apresenta essa proposta, a autora 

organiza, como a melhor disposição das alunas em classe, em fileiras intercaladas e 

não dá outra possibilidade que propiciem às pessoas se desvincularem do espelho. 

Ocorre, então, uma contradição entre a proposta sugerida de desvinculação do 

espelho, durante a aula, com a disposição das alunas em fileiras intercaladas, pois, 

dessa forma, proporciona que elas fiquem o tempo todo de frente para o espelho. 

Além disso, a disposição dos participantes nas salas de aulas em fileiras 

intercaladas e do professor que permanece a frente da turma, além da abordagem 

de ensino por ela proposta com: aquecimento, parte principal e a volta à calma, nos 
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remete, com esses apontamentos, a um ensino predominantemente tradicional e 

limitante. Isso não proporciona uma maior amplitude das possibilidades de ensino. A 

proposta de Malika ainda aborda as relações professor-aluno e aluno-aluno com 

sutis ponderações quanto à amistosidade e enfatiza a importância da concentração 

para o aprendizado. 

Semelhante à proposta anterior de Malika, que se utiliza de um método de 

ensino que tem como base o estudo do próprio corpo, a bailarina e professora 

Adriana Cunha propõe um ensino inspirado na “Teoria do Movimento”, de Rudolph 

Laban, e na biomecânica. Esse método proporciona à aluna uma linguagem própria 

através da pesquisa corporal, de trajetos internos e externos de dinâmicas 

conscientes de compreensão da mobilidade, porém, neste caso, através da 

espacialidade (LABAN, 1971 apud CUNHA, 2010). 

Nesta atmosfera metodológica, Cunha (2010) compõe para a Dança do 

Ventre um ensino baseado nas possibilidades motoras do quadril e sua 

tridimensionalidade, utilizando-se de recursos como desenhos e imagens. Isso 

consiste em “[...] incluir a imagem dos três eixos [...] na região pélvica, para facilitar o 

trabalho de ensino da Dança do Ventre” (CUNHA, 2010, p. 61). 

Cunha (2010) apresenta, como base para este ensino-aprendizagem, os 

aspectos que fazem parte da concepção da Dança do Ventre, tais como: 

 

 as técnicas, que correspondem à anatomia e a fisiologia dos grupos 

musculares, além da concepção pela própria dança: eixo, peso gravidade, 

transferência, partes do corpo, velocidade, aceleração, ritmologia, planos,  

quinesfera, deslocamentos e graus de dificuldade; 

 o artístico, que aborda questões culturais e históricas para manter-se ligado à 

tradição ou transgredi-la; 

 o educacional, que deve frisar uma visão contemporânea, na busca pela 

interdisciplinaridade e a quebra de hierarquias; 

 o terapêutico pelo trabalho psicológico, de autoconhecimento e consciência.  

 

Cunha (2010) adentra um pouco mais sobre o tema do que a autora anterior, 

Malika, quanto ao diálogo entre o método de Laban e os necessários 

estabelecimentos na percepção de ensino da Dança do Ventre. Pois, ela explicita, 
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com detalhes, diferentes passos da Dança do Ventre, através da ótica do Laban e 

da Biomecânica.  

 A bailarina e professora Lulu from Brazil não aborda, em seu  enunciado, 

sobre sua proposta metodológica propriamente dita, mas menciona importantes 

reflexões quanto ao papel da professora de Dança do Ventre.  Enfatiza a 

responsabilidade do ensino atrelada ao conhecimento que as professoras devem 

adquirir anteriormente ao ato de ensinar. Descreve, para isso, apontamentos de 

conhecimentos e habilidades, que são para ela considerados necessários à 

professora, para o “bom” ensino dessa arte (BRAZIL, 2009).   

Ela considera que a professora, primeiramente, deve se apropriar de 

um conhecimento técnico aprofundado e, assim, conseguir oferecer diferentes 

opções de ensino às suas alunas. Exige um estudo regular e frisa como necessário 

“gostar de gente”, pois é “[...] impossível ensinar se não gosta de estar entre 

pessoas”. Considera que a professora deve ser exemplo na execução da dança, 

sendo tão exemplar nas aulas quanto nas apresentações. Ela aponta que é 

necessário, para um respeito constante, o fato de “ter orgulho do crescimento alheio, 

sendo que este constitui o seu alicerce como professora.”. E, finaliza dizendo que 

“dentro de cada uma de nós mulheres, vive uma bailarina pronta para explodir de 

forma exuberante e bela. Basta querer e trabalhar por isso” (BRAZIL, 2009).          

Concorda com Lulu, o empresário e diretor artístico, Jorge Sabongi, que relata 

em seu livro Direção e Preparação Artística, direcionado para a Dança do Ventre, 

algumas considerações quanto aos pré-requisitos de conhecimento para uma 

professora e o papel dela como exemplo perante suas alunas. Além disto, menciona 

também algumas sugestões para a organização quanto aos níveis de turmas.  

Jorge Sabongi (2010) considera que o ensino da Dança do Ventre pode ser 

pautado pela admiração que a aluna tem pela professora. Estabelece que essa 

postura seja determinada pelo modo de ensinar, corrigir, inspirar, orientar, incentivar 

e promover o relacionamento entre alunas. Sendo que os percalços da professora 

podem gerar a inibição e bloqueios a tudo o que se relacione a esta arte para a 

aluna.   

Ele relaciona como é importante, a fim de se obter uma boa postura 

profissional, os aspectos emocionais e psicológicos que a professora deve trabalhar, 

para com isso identificar, em suas alunas, as diferentes formas de inteligências 

existentes com relação à dança. Salienta o incentivo que a professora deve 
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proporcionar em aula, ressaltando os aspectos positivos enquanto ensina. É 

fundamental, nesse papel, que o professor “[...] seja um elemento facilitador para 

suas alunas. Em aulas, demonstre o interesse em ajudá-las a aprender” (SABONGI, 

2010, p. 219).  

Além da postura profissional, Sabongi (2010) descreve em um dos seus 

capítulos intitulados "O comprometimento com um ensino eficiente", os conteúdos 

que considera mais relevantes ao ensino da Dança do Ventre, sendo eles: os 

"estudos de anatomia, cinesiologia, psicologia, fisiologia do exercício e demais 

matérias que falem a respeito do corpo, seu funcionamento e estrutura." (SABONGI, 

2010, p. 220). Além dos conteúdos, considera importante também o planejamento 

prévio, com planos de aulas que definam os principais passos a serem ensinados e 

que correspondam aos níveis das turmas de iniciante, básico, intermediário ou 

avançado, realizando sempre uma avaliação ou um exame individual ao final de 

cada estágio (SABONGI, 2010). 

Em sua proposta de ensino, Jorge Sabongi contribui com orientações para 

estabelecer respeito e harmonia em sala de aula. Ele elege esses aspectos como 

fundamentais para um ensino eficaz da dança. Porém, apresenta como conteúdo de 

ensino, temáticas que estão atreladas principalmente ao corpo físico, sem 

mencionar propostas que contribuíam com o respeito e a harmonia em aula. Além 

disso, sem desmerecer a importância do conhecimento físico do corpo, questiona-se 

a necessidade de todos esses conteúdos, anatômicos e fisiológicos, para alunas 

iniciantes. Ao invés disso, poderiam sugerir outras alternativas para a descoberta 

desse autoconhecimento corporal. 

Contudo, tanto Lulu quanto Jorge Sabongi, contribuem através de importantes 

reflexões sobre a responsabilidade do professor com o ensino da Dança do Ventre. 

Enfatizam as possíveis consequências às alunas que os atos falhos no ensino 

podem ocasionar, observando desde a não permanência da aluna até a rejeição 

total pela modalidade.  

Jorge Sabongi também propõe uma metodologia de ensino específico para 

crianças, considerando que a aula deve ser exclusiva para elas, com um número 

máximo de dez alunas e tempo máximo de uma hora.  

Segundo ele, devem ser ensinados, nessa fase, somente os passos básicos e 

sempre de forma lúdica. Além disso, deve ser utilizada uma psicologia adequada 

para ajustar às singularidades da criança. Sugere evitar, nestas aulas, movimentos 
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que insinuem a sexualidade e movimentos de riscos devem ser suprimidos. 

Aconselha também o acompanhamento da mãe durante a aula. Menciona que o 

curso para crianças deve ter a duração de poucos meses e é necessário deixar claro 

para os responsáveis que é necessário, nesta modalidade, um esforço à parte para 

uma participação efetiva de seus filhos (SABONGI 2002). 

Jorge justifica o enunciado anterior, pois considera que, no Ocidente, as 

crianças aprendem de modo natural e devemos cuidar para não recair na 

sensualidade que é atrelada à Dança do Ventre no Brasil.  

Considera-se relevante o cuidado exposto por Sabongi quanto à atenção na 

escolha das temáticas e ao zelo aos possíveis danos corporais à criança durante a 

prática da Dança do Ventre. Porém, ficam alguns questionamentos quanto a essa 

abordagem de ensino, tais como: quais são esses temas adequados, a relevância 

da permanência da mãe durante a aula. Será que essa exigência não limitaria a 

participação de algumas crianças? Seria interessante a essa proposta uma reflexão  

quanto à autonomia da professora, sendo sua presença suficientemente segura para 

os pais que não podem permanecer em aula. E sobre o “tempo do curso”, seria essa 

única opção para o ensino da criança? Por que não seguir estudando a Dança do 

Ventre em tempo indeterminado? Essas reflexões talvez ainda não tenham 

respostas concretas, mas ficam os apontamentos para se refletir antes de 

estabelecer critérios, talvez limitantes, para o ensino infantil da Dança do Ventre. 
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3.1 Escolas de ensino 

 

No tópico anterior, observa-se diferentes concepções dos professores(as) que 

propõem ensinar a Dança do Ventre. Neste tópico a seguir, serão apresentadas as 

diferentes escolas que também se propõem a estruturar e organizar conteúdos, 

abordagens de ensino e metodologias para a Dança do Ventre. Utilizando como 

critério de seleção, essas apresentadas, por serem escolas de referência na área da 

Dança do Ventre e por apresentarem distintas abordagens entre si. Contudo, 

diferentemente das propostas metodológicas anteriores, as escolas em sua maioria, 

tem o objetivo de um trabalho com planejamentos, mais a longo prazo. Além disso, 

todas apresentam como objetivo final um curso de formação profissional na área da 

Dança do Ventre, tanto para professoras quanto para bailarinas.  

Apesar do crescente número de escolas com formação em Dança do Ventre, 

ou especializadas nesta modalidade, ainda são raras as publicações que constem 

essa temática, assim como são poucas as escolas de dança que oferecem aulas 

regulares, trazendo uma proposta de ensino, pensada e organizada didaticamente. 

O método NÍJME – Sistema de Ensino de Dança do Ventre, Danças 

Folclóricas Árabes & Fusão Tribal –, proposto pela bailarina e professora, que tem 

como nome artístico e marca “Níjme” e seu nome de registro Luciana Ferraz do 

Amaral Martins7 de São Paulo/SP, garante ser excelência de qualidade em didática, 

pois considera toda a técnica e essência das danças folclóricas com arte e beleza, 

além de que os vinte anos de experiência em ensino, a autora baseia-se num 

trabalho de criação artística refinada e exclusiva (NÍJME, 2012).  

O curso abrange o estudo de mais de cinquenta temas folclóricos 

específicos, abordados de maneira prática através de coreografias altamente 

elaboradas que definem a essência de cada dança folclórica, além do estudo teórico 

através da descrição coreográfica e consultas ao livro Ventre que Encanta (NÍJME, 

2012).   

Destinado a um estudo continuado, disponibiliza um material didático 

personalizado e exclusivo para cada aluna, onde está incluso um CD com locuções 

das contagens e dos passos para memorização da sequência coreográfica e um 

DVD da própria coreografia, explicativo de cada movimento. A técnica é estudada 

                                                           
7
 Diponivel em: <http://www.nijme.com.br/quem-e-nijme.html> 

http://www.nijme.com.br/quem-e-nijme.html
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desde o movimento mais básico ao mais complexo e busca respeitar a 

individualidade de cada aluna (NÍJME, 2012). 

Este curso tem como destaque a demanda de danças folclóricas estudadas 

durante o seu aprendizado. Porém, a maneira como é proposta visa de certa forma 

uma preocupação demasiada com a técnica e com aspectos coreográficos. Com 

coreografias altamente elaboradas, ressalta a importância dessas com os materiais 

didáticos que incluem a descrição das mesmas em seus DVDs.    

Assim como o método Nijme, a Rede de Escolas Luxor também propõem um 

curso de formação profissional para professoras e bailarinas de Dança do Ventre, 

porém com uma gama mais abrangente quanto aos conteúdos de ensino. Esta rede 

de escolas tem sua matriz na cidade de São Paulo/SP e é coordenada, atualmente, 

pela professora e bailarina Amara Saadeh. Existe há mais de dez anos no mercado. 

Desde o princípio, procurou organizar uma proposta pedagógica estruturada em 

formato de escola para formação profissional na área da Dança do Ventre (LUXOR, 

2014). 

Essa formação é organizada em módulos, sendo os três primeiros dispostos 

em básicos, 1, 2 e 3, com duração de três meses cada. Posteriormente tem-se o 

módulo Intermediário, com duração de 12 meses e o avançado com a duração de 24 

meses, organizados quanto ao conteúdo da maneira que se pode verificar a seguir. 

No básico 1, os principais temas abordados são: coordenação motora, 

dissociação das partes do corpo, ampliação da consciência corporal, correção 

postural, exercícios respiratórios, exercícios de soltura de quadril, desenvolvimento 

de equilíbrio e exercícios para a dança, expressão e interpretação, além da 

introdução ao estudo dos ritmos árabes. Com ênfase no estudo do ritmo interno em 

conjunto com a relação de espaço-tempo na dança e é ensinado também a fazer 

uma maquiagem específica para a dança (LUXOR, 2014).  

No básico 2 são trabalhados, principalmente, o desenvolvimento da postura e 

o equilíbrio, a coordenação motora, os exercícios de soltura do quadril, os exercícios 

que desenvolveram a interpretação e a timidez, assim como outros aspectos que 

trabalham a identificação de pontos de apoio na dança. Estuda-se também 

acessórios da dança, folclore e ritmos. Na sequencia do curso, o básico 3,  aborda 

questões de expressão e interpretação juntamente com movimentos de braços. 

Dinâmicas e introdução aos acessórios da dança do ventre. São apresentadas uma 
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sequência de passos. E, nesta etapa, são estudados os ritmos de maneira mais 

aprofundada (LUXOR, 2014). 

Além disso, no Intermediário, assim como nos módulos anteriores, terá 

continuidade a aprendizagem da dança e de seus aspectos culturais. Nesta fase do 

curso, serão trabalhados o desenvolvimento técnico e mais intensamente: a 

interpretação musical, expressão corporal, deslocamentos, outros acessórios da 

dança, dançar no chão, criação e composição de sequências coreográficas, 

desenvolvimento da intuição, sensibilidade, criatividade, ligação dos passos,  

musicalidade, capacidade de improvisação, técnicas de apresentação e introdução à 

outras danças folclóricas (LUXOR, 2014). 

No módulo avançado, é abordado, com mais enfoque, as danças folclóricas e 

outros ritmos.  É trabalhado, entre outros passos com ênfase no estudo da música e 

acessórios: dois bastões e dança com Véu Wings. É feito uma revisão de tudo o que 

foi ensinado para o  aperfeiçoamento (LUXOR, 2014).  

Essa proposta de ensino possibilita um estudo mais completo dos conteúdos 

quando comparado a proposta apresentada anteriormente, pois, além de abordar a 

importância da música e dos ritmos e da capacidade de interpretá-los, como frisaram 

anteriormente os professores e músicos Mahmoud, Hossan e a Bailarina Serena, 

abrange as diferentes possibilidades de percepção de dança ao promover estudos 

do corpo, como apresentados com semelhança pelas professoras Malika e Adriana 

Cunha. Além de apresentar conteúdos de relação com público, de sensibilidade e 

criatividade relativos aos passos.    

Porém, por ser uma rede empresarial de escolas, para ter acesso a esse 

curso e a esse conhecimento, a bailarina teria de se deslocar a uma das escolas 

mais próximas, em sua grande maioria, concentradas na grande São Paulo, ou 

associar-se à rede abrindo uma filial em sua cidade, o que às vezes dificulta o 

acesso a este ensino. 

Além disso, não fica claro se a Rede Luxor disponibiliza material didático para 

o estudo, assim como existe na proposta pedagógica da professora Malika.   

Pode-se mencionar outras escolas, no sul do Brasil, que apresentam 

propostas pedagógicas para o Dança do Ventre.  

A exemplo disso, existe o Método de Dança Oriental Yasmin Meera,  

desenvolvido da cidade de Florianópolis/SC pela professora e bailarina Yasmin 

Meera. O curso apresenta um destaque quanto à certificação que tem 
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reconhecimento pelo Centro de Cursos e Especializações Santé Corps – Secretaria 

de Educação e Desportos de Santa Catarina – SED/SC e International Dance 

Council – CID/UNESCO (YASMIN, 2014). 

Yasmin Meera propõe um método que o considera diferenciado por reunir 

conhecimentos técnicos, didáticos, artísticos e culturais com ênfase para a Dança do 

Ventre. Neles são relacionados os conhecimentos e as experiências que ampliam a 

consciência das alunas de si mesmas e dos “passos da dança com os passos na 

vida”. É organizado em quatro módulos dispostos em 100h/aula, sendo sua duração 

mais condensada que o estudo, como proposto pela  escola anterior “Luxor” que tem 

cinco níveis.  

Este curso tem por objetivo:  

 
 

Encontrar ferramentas técnicas e didáticas para desenvolver sua 
dança e busca mestria para o ensinar. Aprofundar-se nas raízes e 
significados artísticos, culturais e sagrados da arte milenar, dança do 
ventre. E possibilita as alunas conhecer mais sobre si mesmas e 
aprenderem a colocar o foco nas suas potencialidades (YASMIN, 
2014).  
 
 

No módulo 1, os conteúdos apresentados no curso abordam histórias  

relacionadas a Dança no Ventre  além do estudo de significados, simbolismo do 

ventre e um estudo sobre as grandes mestras (YASMIN, 2014).  

São estudados os benefícios da dança, os cuidados para a prática, além de 

noções de anatomia e assuntos sobre a expressão e o divino. É exigida, neste 

módulo, a apresentação de um trabalho sobre “os estilos no mundo ontem e hoje” 

(YASMIN, 2014).   

No módulo 2, são apresentados o alfabeto Corporal e de Movimento da 

Dança e da Dança do Ventre, em que trata dos passos, didática, geometria no corpo 

e no espaço, a progressão do repertório de passos desde o básico ao avançado, 

como se estrutura uma aula, uma coreografia e dinâmicas. São estudados também 

os ritmos árabes, a música oriental, sua leitura e os instrumentos que a compõe, 

assim como o estudo de um corpo multidimensional com o trabalho dos chakras e 

centros de consciência (YASMIN, 2014). 

No módulo 3, são estudadas as danças folclóricas e as danças sagradas. São 

trabalhados os elementos da técnica, acessórios, ritmos e didática (YASMIN, 2014).   
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Apresenta, no módulo 4, a temática da teoria e da prática para shows e 

espetáculos, rotina oriental com preparação para palco e show. São abordados 

temas de ética, relações profissionais, projeto artístico assim como dos elementos 

do sagrado feminino, percepção temporal e dos elementos na dança (YASMIN, 

2014).   

Notamos neste, um curso completo em conteúdo, aproximando-se do 

proposto pela Escola Luxor pela quantidade de temas propostos, mas diferencia-se 

ao apresentar outros olhares à dança, como a temática de potenciais energéticos. 

Essa metodologia traz também diferenciações ao ensinar o “como fazer” desde a 

estrutura de aula e de coreografias além de exigir a elaboração de um trabalho para 

apresentação.  

Temos também outra escola do Sul do Brasil a Nadima Murad – Escola de 

Dança do Ventre, da bailarina Nadima Murad, localizada na cidade de Porto 

Alegre/RS. Tem em seu trabalho, uma organização dividida em quatro níveis como 

na escola acima apresentada, Yamin Meera, e também aponta diferentes olhares 

sobre o ensino da dança do ventre.  

Essa escola tem como objetivo em sua proposta pedagógica trabalhar através 

dos movimentos de dança do ventre a postura, desenvoltura, desinibição e 

autoconfiança, criação e execução dos movimentos das alunas com autonomia. 

Objetiva também o bem-estar físico, a feminilidade e considera importante neste 

contexto também a formação de novas amizades (MURAD 2014).  

O nível básico encarrega-se de estudar os movimentos fundamentais (que 

podemos considerar como os movimentos básicos), suas variações, sequências e 

ao final uma coreografia. No nível intermediário serão ensinados movimentos 

combinatórios, ritmos e outra coreografia. Posteriormente, já no nível avançado, são 

apresentados movimentos com maior nível de dificuldade, ritmos mais 

aprofundados, agregando a este módulo o estudo de bailarinas árabes e mais uma 

coreografia. Então, somente no nível técnico, serão apresentados temas mais 

aprofundados de movimentos, deslocamentos, expressões e ritmos (MURAD 2014).  

A proposta apresentada pela escola da Nadima assemelha-se ao que 

encontramos geralmente nos ensinos regulares da dança do ventre de modo geral, 

priorizando a técnica, os passos e as coreografias, onde parte do ensino dos 

movimentos básicos e ao final do estudo básico a execução de uma coreografia com 

o véu, por exemplo. Observamos uma sutil introdução aos ritmos e na sequência 
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dos níveis a introdução de alguns acessórios, geralmente utilizados para 

proporcionar mais desafio e estímulo para as alunas, além do estudo em ordem 

progressiva dos passos.  

Nesta proposta deve-se considerar, assim como em outras, a falta de um 

estudo corporal para além dos passos da Dança do Ventre.  Observa-se  que não há 

citação ao folclore como parte do conteúdo estudado. Acima de tudo, não foram 

apresentados temas que fundamentem os objetivos que foram propostos pelo 

método, tais como: desenvoltura, desinibição, autoconfiança e criação. Isso  traria a 

esta proposta um grande diferencial quanto à autonomia da aluna na dança.  

Nadima também traz uma proposta pedagógica para a Dança do Ventre 

direcionada para crianças. Cita alguns benefícios atrelados à prática desta dança 

que podem ser potencializados quando praticada desde cedo tais como: um melhor 

desenvolvimento da coordenação motora, agilidade, postura, flexibilidade,  

disciplina, melhora no relacionamento interpessoal e canaliza as energias em prol do 

autoconhecimento (MURAD 2014).   

Considera-se importante para a Dança do Ventre Infantil os seguintes temas: 

ritmo, suavidade, criatividade, delicadeza ao dançar, espontaneidade. Tornando-as 

mais comunicativas, desinibidas e confiantes. Sugere o início desta prática com seis 

ou sete anos, reunidos em grupos da mesma faixa etária, sempre acompanhadas de 

um profissional qualificado e que se utilize uma metodologia adequada para a idade 

(MURAD 2014). 

Observa-se que, nesta proposta, não é descrita qual seria essa metodologia 

adequada para crianças. Verifica-se que, mesmo a autora considerando os mesmos 

benefícios da dança para o adulto e para a criança, não foi apresentado como 

seriam trabalhadas essas habilidades, nem no curso adulto nem no infantil.  

Com a intenção de avançar nesse estudo, pode-se mencionar o Estúdio em 

Dança da bailarina e professora Alessandra Forte, localizado em Porto Alegre, que 

propõe a formação profissional em um tempo mais condensado, no período de um 

ano, dividido em doze encontros mensais.  

Este curso intensivo propõe o aperfeiçoamento técnico em seus conteúdos, 

um estudo para desempenho em cena e estudo da metodologia e didática para o 

ensino. Objetiva aprofundar e aprimorar os conhecimentos sobre a Dança do Ventre 

sobre suas origens e estilos. Alessandra garante que todo este estudo é baseado 

em uma sólida configuração teórico-prático (FORTE 2012). São apresentados os 
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seguintes temas: história da dança e sua evolução, anatomia, cinesiologia e 

biomecânica, rotina oriental/RaksShark, Folclore, estilos da dança, musicalidade, 

ritmologia árabe, estrutura musical, acessórios, técnicas dos movimentos, 

construção de coreografias, fusões (utilização de técnicas de outros estilos de dança 

aplicadas a dança oriental) e a prática de palco com música ao vivo. Existe uma 

prova final para a habilitação de professora, além de um estágio e um espetáculo de 

formatura. São disponibilizados encaminhamentos ao DRT e material didático 

(FORTE, 2012).  

Esta proposta pedagógica destaca-se das demais ao propor um estudo que 

aborde a respeito da metodologia e didática sendo conteúdos de grande valia para o 

ensino da Dança do Ventre. Possibilita um acesso ao conteúdo teórico-prático com 

destaque para a utilização da música ao vivo. Entre essas relevâncias, nota-se uma 

disciplina de destaque que não foi apresentada nas outras propostas apresentadas: 

o estágio. Essa possibilita a vivência de ensino que  proporciona uma importante 

experiência na formação do professor.  

E por fim, cabe ressaltar a escola comumente conhecida entre as praticantes 

da Dança do Ventre: Oficina de Dança Suheil8, que utiliza o Método Acadêmico 

Suheil para Dança do Ventre e folclore do Oriente Médio, da Professora e Bailarina 

Laialy Suhiel9. Essa proposta sugere um trabalho acadêmico, com didática e 

metodologia própria, desenvolvida de forma leve e divertida. Divididos em cinco 

níveis: iniciante, intermediário, semiavançado, avançado e profissional, com cinco 

anos de duração. Os três primeiros anos são destinados à formação básica e os 

dois seguintes tem como objetivo o aperfeiçoamento e a habilitação para ministrar 

aulas de Dança do Ventre. Sempre ao término de cada nível é realizado um exame 

com uma banca examinadora. Assim sendo, Suheil considera esse curso: um 

roteiro, um guia para formação profissional do ensino da Dança do Ventre com: 

segurança, qualidade e primor técnico (SUHIEL, 2014).  

Dessa forma, fundamenta-se num estudo teórico a partir dos seguintes temas: 

histórico da dança, cultura, folclore, ética profissional, estudo místico, terapêutico e 

prática para preparação física (SUHIEL, 2014).  

Além disso, aborda estudos de: cinesiologia, biomecânica e anatomia do 

movimento. Na prática, estuda os movimentos organizados por: membros inferiores 

                                                           
8
 (http://todoseucorpo.blogspot.com.br/2010/11/suheil.html)  

9
 (http://www.suheil.com.br/index.php/pasta/1/), 

http://todoseucorpo.blogspot.com.br/2010/11/suheil.html
http://www.suheil.com.br/index.php/pasta/1/
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e superiores, movimentos de quadril, de tronco, tremidos, movimentos ondulatórios, 

contrações abdominais e pélvicas. São apresentados os temas de: musicalidade, 

ritmo, expressão, interpretação e produção para apresentação (SUHIEL, 2014).  

No que diz respeito à organização, os níveis estão dispostos da seguinte 

maneira:  

No nível 1 – Turma iniciante: possibilita o descobrimento do próprio corpo da 

aluna por meio de trabalhos para: postura, encaixes, eixos, respiração, alongamento 

e flexibilidade. Neste nível há uma introdução aos passos da Dança do Ventre, 

ritmos e culturas.  

Contudo no nível 2 – da Turma Intermediário: Há estudo das técnicas 

corporais para os movimentos, ritmos e folclóres.  

Tem-se no nível 3 – Semiavançado: a temática da “magia do dançar” com 

enfoque na agilidade e precisão técnica, acessórios, estudo avançado de ritmos e 

abordagens culturais.  

O nível 4 – Avançado consiste no aperfeiçoamento dos temas: estilos de 

dança, bailarinas, ballet oriental, técnica, acessórios, equilíbrio corporal e 

aprofundamento cultural.  

Ao nível 5 – Profissional: é proposto o “eterno praticar, a manutenção, 

atualização e o respeito à arte”, mais especificações sobre o aprofundamento dos 

temas abordados pelos módulos anteriores (SUHIEL, 2014). 

Além do curso de formação para professoras, Suhiel elaborou um “Curso de 

Formação para Bailarinas” com o intuito de lapidar conhecimentos técnicos e 

aprimoramentos da dança ao propor utilizar e explorar novos ângulos de 

aprendizado da Dança do Ventre. Organizado com uma carga horária de 73h/aula 

no programa básico dos módulos 1, 2 e 3 e 48h/aula no Programa 

avançado: Módulos 4 e 5: ao término deste possibilita o certificado de formação para 

bailarina profissional após passar por uma avaliação individual (SUHIEL, 2014).   

O módulo 1 do Programa básico intensivo desenvolve os seguintes conteúdos: 

aspectos da linguagem, posições universais da dança, nomenclatura e técnica de 

movimentos. No módulo 2, ainda do programa básico, introduz o estudo da técnica, 

musicalidade e acessórios (SUHIEL, 2014).  

No módulo 3 são estudados os folclores básicos e, ao final deste módulo, são 

trabalhadas sequências coreográficas. O nível avançado, módulo 4, possibilita o 

início do aperfeiçoamento técnico e aspectos de produção para  palco. No módulo 5 
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são estudadas: danças modernas, técnica da dança, acessórios, estrutura e criação 

coreográfica (SUHIEL, 2014).  

No método Suheil verifica-se um ampliado tempo de estudo para completar o 

curso de cinco anos. Sua proposta destaca-se pela abordagem de estudos teóricos 

para a formação profissional. Constata-se, apesar de diferentes ênfases, a mesma 

preocupação com a gama de conteúdos das propostas anteriormente citadas das 

professoras: Alessandra, Amara e Yasmin. Porém, não fica claro o siginificado que 

Suheil considera como grande diferencial de seu ensino quanto ao direcionamento 

de um ensino “leve e divertido”. 

De uma maneira geral, nota-se que há uma semelhança entre as propostas 

de ensino citadas acima quanto aos seguintes conteúdos abordados: ritmo, folclore, 

cultura, passos e musicalidade na dança. São citados outros temas em relação à 

anatomia, fisiologia humana e linhas de estudo com enfoque: na percepção musical, 

nos princípios profissionais e nos aspectos de postura profissional. Algumas 

propostas diferenciavam-se pelo estudo das potencialidades do corpo, aspectos 

energéticos, abordagens do feminino e sagrado da Dança do Ventre.  

Dentre as propostas metodológicas apresentadas pode-se notar semelhanças 

e diferenças para o ensino da Dança do Ventre. Como foi abordado, existem 

semelhanças quanto à similiaridades de conteúdos, por exemplo: à música e o 

estudo dos movimentos básicos são temas apresentados constantemente por 

diversos professores.  

Esses conteúdos de estudo diferenciam-se da proposta sugerida por 

Shahrazad que propõe ao ensino da Dança do Ventre um caminho mais focado nas 

potencialidades corporais, a partir do desbloqueio de partes do corpo e dos campos 

energéticos. Esses temas aproximam-se de algumas das metodologias acima 

citadas que desenvolvem os mesmos enfoques. Porém, ressalta-se uma 

singularidade importante, pois nas metodologias que buscam aperfeiçoar as 

potencialidades dos movimentos para a Dança do Ventre foram baseadas em outros 

métodos já existentes e a metodologia desenvolvida por Shahrazad foi elaborada 

especificamente para o trabalho com a Dança do Ventre, como será mencionado  no 

capítulo a seguir.  

Destacam-se entre os métodos que mais se assemelham com a proposta 

prevista por Shahrazad, com enfoque nessas temáticas: energia corporal, 

densenvolvimento das potencialidades do corpo, feminino, sagrado, entre outros que 
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serão mencionados a seguir. Cabe ressaltar as linhas metodológicas que se 

diferenciam do conceito de ensino-aprendizagem previsto por Shahrazad. Essas 

partem do estudo da: técnica, passos e coreografias para o ensino da Dança do 

Ventre.  

 

4 CONHECENDO A PROPOSTA DE ENSINO DESENVOLVIDA POR SHAHRAZAD 

SHARID SHARKEY 

Este enunciado prevê uma aproximação da Dança do Ventre através com o 

estudo da expressão corporal, pois considera-se que a Dança do Ventre é uma 

manifestação da arte e da cultura que se materializa na expressão corporal. 

Compreenderemos esta comunicação latente na própria dança, para com mais 

fluidez, apresentar e discutir os aspectos, elementos e as dimensões da metodologia 

de ensino da Dança do Ventre proposta por Shahrazad Sharkey.  

 

4.1 Construindo um entendimento acerca “das danças” do ventre como expressão 

corporal  

 

Para compreender-se os fatores que se relacionam com a expressão corporal 

humana, é importante conhecer o seu passado, a sua história. A expressão corporal 

pode ser compreendida como a mais antiga forma de manifestação do homem, 

antecedendo até mesmo a verbalização. Os homens na antiguidade aprimoraram a 

habilidade de expressão corporal ao exteriorizar as ideias, os desejos e a 

gesticulação. Ao longo da história, a comunicação, por sua vez, tornou-se cada vez 

mais bem elaborada, os gestos ganham mais sentido e são cada vez mais precisos. 

Logo, nasceu uma forma de dançar, a mais antiga das artes, que, naquela época em 

que surgiu os homo sapiens, é considerada uma resposta corporal a determinadas 

motivações (PEDROSA, 2009). 

Nessa época, a dança entrelaçava-se ao cotidiano do ser humano, pois, como 

explicita Garaudy (1984), “A dança não é apenas uma arte, mas um modo de viver” 

(p. 13). Sendo ela a mais antiga das artes, onde os povos antigos utilizaram a dança 

em quase todos os fatos importantes de sua época e cultura, tais como: a vida e a 

morte a chuva, caça e a colheita.   
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Entre essas formas de danças milenares, observa–se que na civilização no 

Egito antigo, 5000 a.C., onde a dança revela um caráter sagrado, é executada 

principalmente em homenagem aos deuses. Por isso, são chamadas de “danças 

divinas ou sagradas” assim como as danças apresentadas por ocasião das festas 

religiosas e dos funerais (LANGENDONCK, 2006). 

Sobre este mesmo aspecto, Garaudy faz uma passagem ao Egito de seis mil 

anos atrás contando-nos que: 

 
 

[...] quando a noite chegava ao final e, com a madrugada, se 
apagava os astros cuja dança celeste era a própria imagem da 
ordem da natureza, o homem, angustiado por não mais perceber 
esta imagem, entrava em cena para manter a ordem celeste, 
imitando-a: começava então a dança da manhã, com suas rondas; e 
este balé simbólico, contemporâneo do nascimento da astronomia, 
ensinava aos filhos do homem, pelo movimento figurado dos 
planetas, as leis que regiam o ciclo harmonioso dos dias e das 
estações, as leis que permitiam prever e, portanto, controlar as 
cheias do Nilo, tomando-as já não destrutivas, mas fecundantes, [...] 
cujos ritmos comandavam os trabalhos da semeadura e colheita, 
imagem da morte e da ressureição da natureza, eram celebrados, na 
primavera, nos mitos e nos ritos de danças dramáticas que 

evocavam Osiris, [...] irmão de Isis (GARAUDY, 1984 p. 14-15).    

 
 

Entretanto, na contemporaneidade, as formas para expressões-corporais 

relacionadas à dança são diversas, com diferentes significados, definições e 

caracterizações. Tanto com relação a uma linguagem que expressa sensações, 

emoções, sentimentos e pensamentos com o corpo (STOKE, 1980 apud PEDROSA, 

2009), quanto a uma linguagem que remete ao íntimo mais primitivo (BENCARDINI, 

2002). Como uma comunicação que dispensa palavras (PORTINARI, 1985) ou, 

ainda, relacionado ao imaginário que tem a capacidade de transformar o movimento 

corporal (BRIKMAN, 1989 apud PEDROSA, 2009).  

Nanni (1995, p. 1) complementa afirmando que “[...] dança é a expressão da 

harmonia universal em movimento”, o que se assemelha à ideia de Garaudy (1984) 

em que “[...] a dança é uma das raras atividades humanas em que homem se 

encontra totalmente engajado: corpo, espírito e coração” (p. 8), onde essa 

expressão encontra-se na exteriorização do gesto (GARAUDY, 1984).  

Indo mais além, a expressão corporal resgata e desenvolve todas as 

possibilidades humanas (corpo e psique), encerradas no movimento corporal 
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(BRIKMAN, 1989 apud SILVA, 1999). Sendo que “[...] o movimento corporal é uma 

linguagem que cada pessoa possui para manifestar-se e a expressão corporal é o 

resgate dessa linguagem individual” (SILVA, 1999, p. 168), pois “ a expressão em 

arte diz respeito à manifestação de pensamentos, sensações, sentimentos ou ideias, 

através de um símbolo que é o propósito da arte” (LANGER, 1980 apud 

FIAMONCINI, 2003). 

Neste caso, depara-se com diferentes opiniões quanto à definição de dança 

como expressão corporal. Alguns a remetem como uma manifestação das reações 

do íntimo, sentimentos, sensações, imaginário ou, ainda, como uma expressão de 

comunicação. Porém, poderia-se resumir que convergem: com relação a ser uma 

manifestação corporal viva, de movimento, uma comunicação de gestos que se 

relaciona com o externo, com o povo, com a natureza, com a sociedade ou, até 

mesmo, com o universo interno do ser humano.  

Considera-se que a Dança do Ventre está associada a uma destas formas de 

manifestações culturais e expressão corporal. Definir, neste caso, a Dança do 

Ventre e os aspectos que a constituem torna-se tão complexo quanto pretender 

conceituar a própria dança, pois até mesmo seus simbolismos, singularidades 

variam entre os autores. Pode-se, então, considerar as atribuições advindas dos 

significados ao ventre como viés para compreensão dos significados desta dança.  

Primeiramente, considera-se, com destaque, a compreensão dos chacras e 

de seus elementos para a Dança do Ventre: 

 
 

Os chacras são pontos importantes na dança do ventre. Eles são 
campos energéticos que podemos chamar de aura ou campo de 
energia, sendo a própria manifestação da energia universal. São 
vórtices de energia por onde entra a respiração, o prana levando 
vida, energia vital; que são redistribuídos através dessa roda (como 
se denomina os chacras em sânscrito) que gira ao redor do próprio 
eixo, indo para todos os órgãos e todo organismo. Atuam como se 
fossem portas de entrada e saídas de energia que atingem 
diretamente pontos vitais do corpo (SHÃMS, 2002, p. 55). 
 

 

Essas observações também são explicadas pelo taoísmo chinês que, com 

uma perspectiva semelhante, considera o centro umbilical (Tan D‟en) o local de 

reunião de yin e yang, concentrando as energias básicas que trazem autoproteção 

contra doenças e a velhice prematura. Para eles, “O rejuvenescimento e a 
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longevidade dependem da circulação apropriada da energia desde o Tan D‟en para 

os outros centros das costas, peito e cabeça” (PENNA, 1993, p. 68).  

Desse modo, observa-se as referências energéticas atribuídas ao ventre, 

contudo deve-se considerar o ventre como um importante ponto que marca o centro 

de gravidade do corpo. Isso remete a uma consciência para essa região, pois os 

outros seguimentos precisam alinhar-se com o ventre, este determinante para o 

equilibro corporal até mesmo para o andar. Assim “[...] o equilíbrio de nosso corpo 

no espaço é decorrente do alinhamento dos nossos centros de gravidade, que se faz 

a partir do ventre” (PENNA, 1993, p. 70). 

Considera-se que, toda essa atmosfera que circula o ventre, constitui a magia 

da própria Dança do Ventre. Com os pontos energéticos dos Chakras, das energias 

básicas do Tan D‟en (local de reunião de yin) ou pelo desenvolvimento da 

consciência corporal pelo centro de gravidade que pode-se resumir que a Dança do 

Ventre possibilita devolver as energias contidas, permitindo sua circulação.  

 

4.2  A proposta de ensino desenvolvida por Shahrazad Shahid Sharkey 

 

Afirma Shahrazad que “a dança é a minha vida, foi o que eu fiz a vida toda.  

Dediquei-me à arte da Dança do Ventre para a mulher, para o feminino. Mas, 

primeiro pensei na humanidade, depois na mulher, nas minhas alunas.” (SHARKEY 

2014) Pode-se observar que aquilo que a inspiriou foi o feminino contudo, antes 

disso, foi a própria humanidade.  

A obra “Resgatando a Feminilidade – expressão e consciência corporal pela 

Dança do Ventre” inicia com a história da autora articulada com a inspiração do seu 

trabalho que compõe sua proposta.   

Na seqüência, há uma introdução histórica atribuída à nomenclatura utilizada 

na Dança do Ventre. Shahrazad considera que se olharmos para trás, perceberemos 

que esse nome foi imposto não por quem praticava essa dança, mas pelos europeus 

e americanos que a popularizaram por “Dança do Ventre”. Sugere, então, como uma 

lembrança à milenar cultura árabe, que esta dança seja evocada pelo nome “Raks el 

Chark” ou, para a língua portuguesa “Dança do leste” que representa onde o sol 

nasce.  
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Apresenta o significado do nome Dança do Leste que representa onde o sol 

nasce, onde a mulher recebe suas energias e o seu poder. Com o intuito de que a 

dança volte a suas origens, valores, essência e energias do antigo Egito (SHARKEY, 

2002). 

Suas inspirações foram despertadas a partir de sua própria história de vida, 

das inspirações do feminino e da própria humanidade. Além disso, uma das 

questões que a inspira é esta energia do antigo Egito e utiliza desse passado para 

compor sua proposta de ensino. Para isso,  apóia-se na figura da “mulher beduína” 

acompanhada do que a norteia através da concepção de que: 

 
 

[...] a mulher beduína da terra é solta pela lei da natureza. Ela é solta 
por que trabalha na roça. Costuma lavar a roupa no rio, alongar o 
corpo sem barra e flexiona as pernas sem fazer muita força. Dança 
sem nenhuma técnica, desde criança ela agacha o tronco para limpar 
sua casa, dá a luz na mata e, ali mesmo, corta o cordão umbilical. É 
ensinada a ser forte para lutar na selva (SHARKEY, 2002, p. 8-9). 

 
 

Nesta perspectiva, sua metodologia propõe uma dança livre, natural e com 

um corpo solto. Pois, sua inspiração vem dessa liberdade dos antigos beduínos que 

são como ciganos, nasceram livres e na mata. Esse corpo livre configura-se na 

importância do amor próprio em relaçao ao respeito com o próprio corpo. Aqui, 

abrilhantado pelos antigos egípcios que davam muito valor a eles mesmos ao amar, 

primeiramente, a si mesmo, pois consideravam, em primeiro lugar, o corpo como o 

“templo, sua casa”. (SHARKEY, 2002). 

Pelo fato de considerar uma dança livre, solta e com respeito ao próprio 

corpo, Shahrazad declara que a sua prática é possível a todas as mulheres, sem 

discriminar raça, cor, credo ou idade (SHARKEY 2012). Ela destaca a importância 

desta dança ser praticada desde cedo, pois como a criança é “pura mentalmente”, 

acredita que as energias fluem em seu corpo astral mais facilmente. Resume que 

não importa a idade para se trabalhar com o corpo energético, pois “[...] as vibrações 

são para todas as idades que querem aprender a dança do leste” (SHARKEY,2002, 

p. 9). Esse corpo energético proposto por Shahrazad está diretamente relacionado 

com a consciência corporal por ela proposta.  

Além das energias do corpo astral, afirma que a Dança do Ventre entrelaça-

se com as energias ocultas existentes dentro de nós, sendo essa representada por 

duas forças: a masculina e a feminina. Distintas entre si, pois a mulher é “redonda”, 
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o homem é “quadrado”, a mulher é a “lua” e o Homem é o “sol”. Por esse motivo, 

justifica a exclusividade da presença somente feminina na sala de aula. Afirma que 

essa questão energética potencial poderia mesclar-se de forma errada caso os dois 

elementos estivessem presentes no mesmo ambiente, sendo que é como se 

quiséssemos, esses dois gêneros ou misturar, o dia com a noite. 

Porém, a fim de trabalhar com essas potencialidades e desenvolvimentos do 

corpo astral, físico e energético, aconselha disciplina nos estudos da Dança do 

Ventre. Propõe como alternativa para esse desenvolvimento o aprimoramento da 

consciência corporal, que consiste “[...] em ter consciência daquilo que se está 

fazendo.” Atribui a essa consciência o movimento abdominal consciente para o 

resgate da feminilidade, de “ser fêmea”. Enfatiza a importância das contrações do 

abdômen na Dança do Ventre que gera essa consciência, uma vez que “o quadril é 

uma porta de conhecimento”. Shahrazad considera que este é seu grande 

diferencial com relação às demais propostas metodológicas para o ensino da Dança 

do Ventre (SHARKEY 2014).  

Além da consciência abdominal, Shahrazad considera importante também a 

consciência da contração dos glúteos para melhor execução dos exercícios e 

movimentos do quadril. Enfatiza o alongamento do corpo como primordial para uma 

bonita postura e um andar elegante (SHARKEY, 2012). 

O ballet clássico foi a inspiração para a construção desses elementos da 

consciência corporal proposta por Shahrazad. A autora relatou que o Ballet 

desenvolve uma certa conciência do quadril, porém várias vezes frisa que não se 

limitou a isto, pois somente os passos proporcionados pelo Ballet travariam os 

movimentos do quadril. Em sua narrativa explicita que: “No começo eu só dava 

alongamento do Ballet Clássico. [...] Porém, somente a técnica do Ballet Clássico 

não foi o suficiente para o meu trabalho. Por que se você fizer só Ballet vai ficar dura 

no quadril” (SHARKEY 2014).  

A autora comenta que a partir de experimentações no próprio corpo, com os 

exercícios do Ballet, percebia relação dos movimentos dos joelhos com o quadril. A 

exemplo Shahrazad diz que “O Ballet Clássico auxiliou-me a desenvolver uma ideia: 

a partir do alongamento das pernas, no momento que as dobramos o quadril se 

solta. E isto apliquei na Dança do Ventre, pois constatei que era preciso dobrar a 

perna para soltar o quadril” (SHARKEY 2014).  
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Como perspectiva para o aprofundamento e entendimento desses estudos, 

Shahrazad organiza o corpo em partes e formas, atribuindo-lhe nomes e 

significados. Essas partes estão associadas à divisão de quatro regiões do corpo, 

pois se soubermos separá-lo nessas partes, trabalharemos com os quatro 

elementos que o corpo necessita. Segunda a autora, a parte superior é representada 

pelo elemento “ar”, a parte inferior “ a terra”, o lado esquerdo “o fogo” e o lado direito 

“a água”, possibilitando, neste aprendizado, um equilíbrio ao corpo (SHARKEY 

2002).  Essa divisão é importante, pois, a Dança do Ventre por si só separa de forma 

fragmentada o corpo com movimentos isolados e, por isso, exige tanta consciência 

corporal de quem a pratica.  

Desta forma, Shahrazad dá ênfase ao abdômen e por conseguintes: glúteos e 

quadril, por serem centros de energia. Contudo, é importante frisar que, de modo 

geral, ela considera o corpo como um todo, porém completo por partes com 

particularidades.  

 

4.2.1 Presupostos metodológicos no dançar de Shahrazad Sharkey 

 

 É necessário adentrar-se neste momento, um pouco mais, sobre os aspectos 

metodológicos propostos por Shahrazad. Esses buscam uma organização do 

ambiente e harmonização dos campos energéticos, uma aula baseada em 

exercícios de preparação para o trabalho com a Dança do Ventre.  

 Além de agregar os elementos supracitados, busca um diferencial de ensino 

quando comparada aos professores árabes. Sua proposta desenvolvida no Brasil 

promete ir além do ensino coreográfico, pois segundo a autora “lá é ensinado 

somente coreografia”. E destaca ainda, que nos países árabes “A Dança do Ventre é 

somente prática. Lá não existe ensinar, soltar o braço, soltar o quadril um por um, 

não existe. Foi aqui no Brasil que desenvolvi isso” (SHARKEY 2014).  

Ao chegar ao Brasil, Shahrazad deparou-se com  mulheres com dificuldades 

de executar os movimentos das danças árabes, para isso pensou em como facilitar 

esse processo e desenvolveu seu trabalho através de exercícios de desbloqueio 

corporal. Sendo que uma das suas principais preocupações está voltada para o 

desbloqueio corporal com ênfase no quadril, referindo-se ao quadril ainda como, 
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“uma porta de conhecimento”, e frisa essa importância, pois considera que “toda 

energia da mulher vem do quadril” (SHARKEY 2014).  

Acrescenta sobre seu trabalho que esses movimentos devem ser executados 

“como manda a verdadeira dança do leste” e que a coreografia sempre existiu, mas 

esses exercícios foram por ela criados (SHARKEY, 2014).  

Shahrazad faz crítica às propostas metodológicas da atualidade que “[…] 

limitam-se apenas a "coreografias, faltando o trabalho corporal” (SHARKEY, 2014).  

A fim de contrapor-se a isso, reuniu, em sua proposta metodológica, a importância 

da consciência corporal com as concepções de corpo energético, propôs exercícios 

que têm como objetivo o desbloqueio corporal, mas que também potencializam a 

fluidez energética e a feminilidade. A exemplo disso, aponta um exercício de 

alongamento que traz a conscientização dos pés junto com o energizar do próprio 

corpo. Nas palavras de Shahrazad, “subir totalmente na meia-ponta, conservando a 

contração das nádegas e do abdômen significa ir em busca do sol” (p. 12). Esse sol 

é relacionado por ela com a natureza que dá luz à beleza da mulher. Ela traz para o 

estudo corporal a energia vital, advinda do rio Nilo para trabalhar com as forças 

energéticas (SHARKEY, 2002). 

Sugere como um caminho para esse estudo, a meditação que é utilizada, 

neste caso, como um “prolongamento da concentração dos músculos” (p. 12) que 

trabalharão o corpo e que, durante o exercício, proporciona um mergulho dentro de 

si mesmo para que o corpo físico tome consciência dos movimentos (SHARKEY, 

2002). 

Todo esse conceito de trabalho corporal energético é referido para a 

preparação das aulas. A fim de atingir esse objetivo, solicita que a professora 

prepare o ambiente antes de começar suas aulas, com perfumes das florestas, com 

incenso de flores e da mata. Aonde deve utilizar palavras bonitas estando virada 

para onde o sol nasce e buscar assim as forças energéticas para iniciar as aulas. No 

plano astral, a professora deve estar bem preparada para receber suas alunas e 

poder trabalhar com um desenvolvimento muscular energético. Requisita para essa 

preparação a utilização de cores azul, cor do céu, branco e lilás, para representar o 

sol, e sugere a vocação de uma prece que se referencia ao Pai, à energia, sabedoria 

e força. Ao final, deve-se finalizar com uma saudação a Deus, pela Natureza e 

humanidade (SHARKEY, 2002). 
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No encerramento, propõe que juntamente com as alunas realizem um 

agradecimento a Deus e a existência do corpo astral e físico. Sugere que a 

professora faça um agradecimento sozinha após o término da aula e que espere 

pelo menos 10 minutos entre uma aula e outra para relaxar seu corpo físico e astral 

(SHARKEY, 2002). 

  Ainda dirigindo-se às professoras, Shahrazad recomenda trabalhar, 

primeiramente, com o seu próprio corpo para depois poder focalizar-se ao corpo das 

alunas. Enfatiza que, ao tomar conhecimento deste trabalho, os professores nunca 

se esqueçam de buscar sua própria essência através dessa prática e que esta  

esteja exteriorizando o nosso mundo cósmico, que é único (SHARKEY, 2002).  

Diante do exposto, pode-se sintetizar que a proposta metodológica 

apresentada por Shahrazad é composta especialmente de uma fluidez energética 

acompanhada de um trabalho de consciência corporal. Em resumo, para a execução 

desse trabalho ela propõe que a professora realize uma harmonização, antes do 

início da aula, sozinha, e após o término da aula com as alunas. Sendo necessário, 

além disso, desde a preparação do ambiente, com elementos que contribuam para a 

harmonização do mesmo, até o preparo da professora, com mentalizações positivas 

e gestos que auxiliam um equilíbrio pessoal para receber bem as alunas. 

Nota-se que, nesse contexto, há uma atmosfera que possibilita com que a 

aula inicie de maneira mais orgânica e fluida. Todavia, fica o desafio de transpor isso 

para os locais de ensino comuns na Dança do Ventre, tais como escolas e 

academias, por exemplo. Nessas localidades, o professor dispõe de um tempo 

limitado para a utilização do espaço, cronometrados por 60min ou 50min exatos, 

com uma rotatividade de turmas ao final de cada aula, além de sua própria 

sequência de aulas, geralmente, uma seguida da outra. 

Depara-se ainda com um desafio maior quando ela sugere um intervalo de 

pelo menos 10 minutos entre uma aula e outra. Onde, neste momento, sem a 

interferência externa, de preferência sozinha, a professora relaxe seu corpo físico e 

astral para que possam fluir todas as energias compartilhadas. Enfatizando que 

nunca se ministre uma aula seguida da outra. Contudo, apesar do desafio, fica aqui 

também uma reflexão, pois de alguma forma essas ponderações estariam cuidando 

da própria saúde do professor. Priorizando uma harmonia energética e na visão de 

que a saúde, segundo ela, se completa pelo “bem estar psíquico, corporal e astral” 
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(SHARKEY 2014). Em consequência disso, possivelmente diminuiríamos o stress de 

um trabalho mecânico e apressado como observa-se em aulas dos dias atuais. 

Essa concepção de saúde reflete-se em sua didática de aula, ao considerar 

cada aluna única, para isso observa-a cuidadosamente, identifica suas 

possibilidades e limites e só assim parte para a prática. Sempre preocupa-se para 

que o exercício contribua para além dos movimentos da Dança do Ventre, 

ampliando os  benefícios para a seu cotidiano e sua saúde. Esse conceito fica mais 

evidente quando referiu-se  à Bailarina Náiade dizendo a ela que: 

 
 
Falta treinar o quadril. Ele está pronto para dança do ventre, mas não 
para a tua saúde. Nos atos de andar ou sentar continua o defeito. [...]  
Importante que você não se preocupe com a coreografia, mas 
somente com a prática dos exercícios.  Teu baço está muito para 
dentro, precisa soltar o “bumbum”.  Pode usar a cadeira para ajudar 
na prática dos movimentos (SHARKEY 2014).   

 
 
Constata-se que aqui Shahrahzad (2014)  possibilita à aluna uma proposta 

direcionada a atender a sua necessidade a partir de um estudo de consciência 

corporal que antecede os passos da dança. Esse olhar para o ensino proporciona 

com que qualquer mulher possa realizar sua aula. Como ela mesma refere-se: “Se 

ela pode andar, se mexer, pode dançar”. Pois sua preocupação primordial 

concentra-se na adequação dos exercícios para a necessidade da aluna. 

  Esse formato de aula, onde os exercícios são direcionados às 

necessidades individuais, possibilitou que algumas de suas alunas realizassem 

aulas particulares sem nem ao menos praticar a Dança do Ventre, mas com o intuito 

de usufruir dos benefícios da prática dos exercícios para a saúde. Frisa-se que o 

significado de saúde para Shahrazad está atrelado não somente aos benefícios 

corporais e, por esse movito, enfatiza-se  a importância de sua prática desde cedo. 

Pois, considera que há na criança uma pureza mental que proporciona um fluir mais 

dinâmico das energias em seu corpo astral. Contudo, esse trabalho pode ser notado 

de forma semelhante independentemente da idade pois, segundo ela, "não importa a 

idade para se trabalhar com o corpo energético. As vibrações são para todas as 

idades que querem aprender a dança do leste " (SHARKEY, 2002). 
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E para organizar esse trabalho, com relação à estrutura da aula, Shahrazad 

descreve uma ordem de trabalho corporal que deve ser assim seguida: 

aquecimento, relaxamento e exercícios de alongamento e flexão.  

Esse primeiro conteúdo de sua proposta intitulado “aquecimento” é utilizado 

para: “uma melhor irrigação sanguínea nos músculos que desenvolverão maior 

elasticidade em suas fibras ao mesmo tempo em que os pulmões entram em 

trabalho ativando sua função cardiorrespiratória” (p. 16).  Sugere a movimentação do 

“ventre cheio” como preparação para a dança, este movimento que consiste 

basicamente na contração e relaxamento do abdômen de forma sequencial. 

(SHARKEY, 2002). 

O segundo momento propõe atividades de relaxamento que se alia aos 

exercícios corporais, como alguns sutis alongamentos que melhoram a mobilidade 

da coluna. Basicamente compostos por alongamento para braços, deslocamentos 

para trabalhar o equilíbrio do corpo, torção e extensão do tronco (SHARKEY, 2002). 

O conteúdo seguinte seriam os alongamentos com exercícios específicos da 

Dança do Ventre que são exercícios que possibilitam, além das relações já 

elencadas, um desbloqueio corporal. Esses constituem em bloqueios articulares 

advindos principalmente da postura que nos é exigida no dia a dia. Solicita que os 

exercícios sejam primeiramente compreendidos, pois à primeira impressão podem 

parecer complexos ou extensos, mas, na verdade, são de fácil execução. Para 

acompanhá-los, pode ser utilizada uma música apropriada à dança do leste e de 

início com melodia lenta. Após ouvi-la bastante até absorvermos o som em nossa 

mente, pode-se passar para uma música média e, posteriormente, uma rápida 

(SHARKEY, 2002). 

Pondera-se, como parte desse processo de aprendizagem, que o “nosso 

corpo necessita de algum tempo para se soltar e, nessa dança, é muito importante o 

movimento isolado de cada parte do corpo para formar um conjunto harmonioso e 

assim cada movimento será executado corretamente” (SHARKEY, 2002 p. 17). 

 Como citado anteriormente, os exercícios de alongamentos com exercícios 

específicos da Dança do Ventre, nomeado em sua obra: “Exercícios de alongamento 

e Flexão”, consistem na importância de um alongamento completo para que a 

energia corporal flua como um todo. Estudando assim todos os grupos musculares, 

inclusive os músculos anteriores do corpo que são, muitas vezes, excluídos nas 

práticas de alongamento em dança. Esse consiste basicamente em exercícios de 
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movimentos com os braços, alongamentos para a cintura, rotação, flexão e 

alongamento do tronco (SHARKEY, 2002).  

Dando continuidade à estrutura da aula, são apresentados movimentos que 

compõem a sua parte principal. São eles: exercícios para o quadril, exercícios 

abdmonais no chão, alongamento da musculatura, exercícios abdominais com 

bastão e exercícios na barra.  

 Esses possuem várias possibilidades de organização e não necessitam ser 

trabalhados na ordem citada acima. Será mencionado abaixo uma descrição geral 

desses exercícios: 

Exercícios para o quadril, são descritos movimentos baseados em rotação do 

tronco, alongamento e relaxamento, com possibilidades de execução na parede e no 

solo. Neste enunciado, desenvolve-se o que poderia ser considerado como um dos 

mais importantes temas dentre os exercícios, pois é específico para pessoas que 

têm dificuldades para soltar o quadril (SHARKEY, 2002). 

 Exercícios abdominais com o bastão. Esse acessório é utilizado para 

proporcionar maior firmeza e estabilidade para o corpo e assim soltar o quadril com 

mais facilidade. Para isso, são executados, junto com o apoio do bastão, exercícios 

de movimentação do quadril, a partir da contração do abdômen e alongamentos, 

com ênfase na parte posterior das pernas e peitoral, organizados em ordem 

progressiva de dificuldade (SHARKEY, 2002). 

 Exercícios na Barra, esses consistem basicamente em movimentos de 

balanceio e torção do quadril, mobilidade da coluna e contração abdominal. Pode-se 

mencionar, como exemplo deste, o exercício: “Movimento do quadril” que aprimora a 

tonificação dos órgãos abdominais e genitais, proporciona equilíbrio ao sistema 

nervoso e desintoxica o organismo das energias atrofiadas nesta localidade. 

Shahrazad (p. 86) ressalta que “[...] todos esses movimentos devem ser feitos 

naturalmente sem forçar o quadril.” E que não há necessidade de pular ou cansar-se 

para que os músculos sejam trabalhados, basta saber trabalhar com a respiração 

(SHARKEY, 2002). 

A autora relata que esses exercícios em barra foram os primeiros por ela 

desenvolvidos, uma vez que o elemento barra inspirou-a ao início deste trabalho que 

foi baseado nos alongamentos do Ballet Clássico (por ela praticado na infância até a 

adolescência). Em suas palavras: 
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No início eu somente fazia os exercícios utilizando o alongamento do 
Ballet Clássico. Posteriormente, [...] associei o alongamento do Ballet 
Clássico com a Dança do Ventre. […] Porém, somente a técnica do 
Ballet Clássico não foi o suficiente para o meu trabalho. O Ballet 
trava o movimento do quadril e das nádegas (SHARKEY 2014). 
 

 
A barra foi um instrumento muito importante nesse processo de 

aprendizagem, pois permitiu executar e perceber alguns movimentos de soltura de 

quadril. Todavia, considera que se tivesse limitando-se somente ao aprendizado do 

Ballet Clássico, não teria desenvolvido nenhum movimento para a Dança do Ventre, 

como “[...] peito, ombro e quadril. Pois, ele não permite essa soltura com o corpo” 

(SHARKEY, 2014). 

Outros limites são encontrados na sua proposta tais como algumas 

considerações que fazem falta, com relação a detalhes da didatica. E, além disso, 

nas descrições, nem todos os exercícios apontam os níveis a serem executados, a 

ordem a serem trabalhados e, principalmente, qual o caminho do exercício até 

desenvolver o passo da Dança do Ventre. Existem exercícios específicos para 

movimentos específicos?   

Talvez sejam estes questionamentos para um próximo trabalho. Já que, 

estudar a metodologia Shahrazad exige um estudo profundo quanto ao 

conhecimento dos aspectos por ela proposto de energia, feminino e de consciência 

corporal.     

Por fim, deve-se considerar que, apesar de Shahrhazad ter sido a percursora 

da Dança do Ventre no Brasil e, na época, ter ministrado aulas para muitas alunas, a 

Dança do Ventre teve o ápce de sua popularidade no início do século 21, quando ela 

não mais ministrava aulas regulares, o que pode ter limitado a expansão do seu 

trabalho. Porém constatou-se, em algumas propostas, oriundas de suas antigas 

alunas como: Malika, Lulu Sabongi, Hayat el Helwa (fundadora das escolas Luxor) e 

Suheil, conteúdos que refletem as heranças metododógicas influenciadas por 

Shahrazad. Não sendo ela, diretamente citada como fonte de inspiração, mas é 

observado com nitidez as semelhanças presentes nos conteúdos apresentados. A 

exemplo desses: Malika propõe um reconhecimento prévio das partes do corpo, 

antes da aplicação dos passos da Dança do Ventre, além de enfatizar a importância 

de um bom aquecimento antes do inicio dos trabalhos. Lulu enfatiza, tal como 

Shahrazad, o conhecimento prévio que a professora deve ter antes de ensinar. A 
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Escola Luxor, trabalha com detalhes essa semelhança quando apresenta os temas 

de: dissociação corporal, ampliação da consciência corporal, correção postural além 

dos exercícios: espefícos para a dança, respiração, soltura do quadril e equilíbrio 

para o corpo. Suheil propõe a organização do corpo por partes: membros inferiores 

e superiores além de trabalhar contrações abdominais e pélvicas, assim como a sua 

professora Shahrazad. 

Ainda sobre o não reconhecimento do seu trabalho Shahrazad, pondera 

dizendo que:  

 
 

Tenho 76 anos, mas é lamentável que não percebo este meu 
trabalho sendo desenvolvido nas aulas de Dança do Ventre. É 
preciso que as pessoas interessadas em aprender a arte da Dança 
do Ventre adquiriram o material que deixei e através dele pratiquem 
os exercícios propostos (SHARKEY 2014).  

 
 

Dessa maneira, considera-se essa pesquisa, de certa forma, como uma ponte 

facilitadora, pois apresentada uma síntese organizada da vida e obra de Shahrazad 

Sharkey para aqueles que pretendem conhecer o seu trabalho, mas ainda não 

tiveram acesso às suas obras completas, suas aulas ou não tiveram a oportunidade, 

de conhecê-la pessoalmente.   

Nesse momento, buscarei trazer, a fim de complementar o movimento desta 

pesquisa, as experiências com o ensino da Dança do Ventre que tive a partir do 

significado que teve a metodologia Shahrazad em minhas aulas. Desde quando 

iniciei a ministrar aulas, utilizei os exercícios e pressupostos previstos pelo ensino 

proposto por Shahrazad. Ao aplicar esses conceitos de consciência coporal através 

dos exercícios por ela desenvolvidos antes dos movimentos da Dança do Ventre, 

observava que estes eram executados com mais facilidade do que quando não 

utilizava este recurso. Pude perceber os resultados de mulheres que antes nunca 

haviam experenciado a Dança do Ventre e, com essa prática, aprenderam, antes do 

tempo previsto, os passos dessa dança. Descobrindo e experenciando seu próprio 

corpo, crescendo na dança e com a dança e algumas sendo motivadas até mesmo a 

darem aulas. Depois tive a oportunidade de observar, em suas aulas, a repercussão 

dessa ferramenta de ensino. Porém, o mais impressionante era ver aquelas alunas 

que apresentavam certa dificuldade, maior que a média da sala, e com a prática 

desses exercícios, direcionados as suas limitações e potencialidades, 
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desabrochavam uma dança que nem eu mesma previa e que elas mesmas 

desconheciam que possuíam. Posso citar também casos de alunas que iniciaram 

comigo aos 2 anos e meio de idade e até hoje, já com 7 anos completados, 

apresentam uma naturalidade ao dançar e nenhum problema corporal atribuído a 

essa prática. Outro exemplo marcante foi de uma aluna, que tive nas aulas da 

UFSC, do projeto de extensão Práticas Corporais, que apresentava um leve desvio 

postural e com a prática desses exercícios pode corrigir sua postura a partir dessa 

tomada de consciência do próprio corpo. Através do fortalecimento e alongamento 

do mesmo e com os direcionamentos para o sentir, teve uma melhora significante 

não somente em relalção a sua postura corporal, mas melhor do que isso, foi 

observado também um  despertar maior do seu próprio feminino, antes adormecido, 

tal como ela mesma afirma: “não sabia que havia esquecido essa minha 

sensualidade e sensibilidade  feminina”. Por fim, posso citar o caso de uma das 

alunas, mais recentes, que já era profissional, porém somente com a prática dos 

exercícios redescobriu os passos da Dança do Ventre e aprendeu suas origens com 

base na explicação segundo Shahrazad. Em resumo, presenciei, em sala de aula, 

com a aplicação dessa metodologia, a aproximação das alunas com a Dança do 

Ventre de maneira mais fluida e natural. Além disso, observo a diferença entre as 

propostas que conheço das quais se direcionam a um publico ou objetivo específico 

e que a metodologia desenvolvida por Shahrazad, não se restringe a esses 

parametros, sendo possível ser desenvolvida em todas elas, auxiliando e 

aprimorando o ensino da Dança do Ventre.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nota-se, a partir de comparações, as aproximações e diferenças das 

propostas de ensino apresentadas, nesta pesquisa, com o trabalho metodológico da 

professora Shahrazad Shahrkey. 

Das propostas pedagógicas de ensino apresentadas, pode-se notar, por 

exemplo, que apesar da metodologia de Hossam e Serena Ramzy aproximarem-se 

muito da visão de ensino proposta por Mahmoud El Masri, com enfâse na 

comunicação com a música e a sua interpretação individual, essa temática também 

é abordada na proposta pedagógica apresentada por Shahrzad Sharkey, mas não 

com tanta minuciosidade. Pois, ela diferente dos autores citados, frisa em sua obra 

apenas a importância da música nas aulas ao propor melodias que se harmonizem 

com os movimentos e na relevância de ouvi-las constantemente para que o som 

permaneça em nossa mente para essa prática (SHARKEY, 2002).   

Enquanto a preocupação desses professores consiste em não “criar clones”, 

Shahrazad apresenta uma possibilidade que facilita à aluna um desenvolvimento de 

suas potencialidades a partir dos exercícios. Em síntese, sobre a diferença exposta 

quanto a organização dos conteúdos, Mahmoud dá preferência ao estudo da música 

antes de qualquer outro tema a ser abordado, Shahazad enfatiza o estudo do corpo, 

e Ramzy permanece entre essas duas opiniões, tanto em relação à música quanto 

ao estudo do corpo.   

 Porém, Hamzy concorda com Shahrazad quando refere-se à Dança do 

Ventre sempre atrelada a “raízes egípcias”, tal como Shahrazad apresenta em sua 

referência “[…] que o antigo Egito volte às suas essências e sua energia” mas com o 

intuito de que essa mensagem chegue  às mulheres do mundo todo. 

Aproxima-se da proposta de Shahzad a metodologia apresentada por Malika 

com o método Feldeikrais direcionado para o ensino da Dança do Ventre. Pois, 

ambas percorrem um caminho para compreender e aperfeiçoar a técnica que 

antecede o estudo dos passos da Dança do Ventre propriamente ditos.  Porém, com 

a diferença que a de Feldeikrais, apresentada por Málika, é um metodo que foi 

adequados para o ensino da Dança do Ventre, enquanto os exercícios de 

Shahrazad foram pensados e elaborados diretamente para o ensino desta dança. 

Entretanto, observa-se que ambas não apresentam de forma clara como é 
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estabelecido esse caminho do estudo corporal na relação com o os passos da 

dança.  

No segundo momento quando a mesma professora, Malika, trás como 

sugestão a questão da aluna não concentrar o olhar no espelho, para não perder a 

atenção, Sharazad propõe justamente a desnecessidade de se utilizar o espelho, 

pois em seus exercícios estão postos o autoconhecimento sem a obrigatoriedade de 

utilização desse agente externo. Em relação à disposição das alunas em sala de 

aula em fileiras intercaladas, prevista por Malika, nota-se, como contrapartida, que 

na metodologia de Shahrazad não há uma determinação de posicionamento sugere  

a aproximação professora-aluna onde ambas podem ocupar os mesmos espaços no 

ambiente de aprendizagem. 

 Relativo ao conteúdo apresentado pelo empresário e diretor artístico Jorge 

Sabongi que abrange estudos teóricos de conhecimento sobre o físico do corpo para 

alunas iniciantes, tanto anatômicos como fisiológicos, Shahrazad sugere outros 

caminhos. Ela sugere alternativas que possibilitem a descoberta desse 

autoconhecimento corporal, visando justamente esse desenvolvimento da 

consciência corporal, porém através da meditação e dos exercícios de desbloqueio 

para a Dança do Ventre e não por intermédio da teoria como proposto pelo Sabongi. 

Em contraposição aos critérios por ele sugeridos, talvez limitantes para o ensino 

infantil da Dança do Ventre depara-se na concepção de ensino de Shahrzad a 

ênfase da importância da prática dessa Dança para as crianças. Esse trabalho é 

proposto pela professora com continuidade, autonomia e que se proporcione a 

sensualidade de maneira natural à idade, não afastando as possibilidades de 

possíveis desenvolvimentos como se observa na proposta de Sabongi.  

A metodologia apresentada por Níjime discorda com Shahrazad, pois dá mais 

enfase aos conteúdos coreográficos, o que contradiz justamente a forma de ensino 

que Shahrazad faz crítica quando priorizam no ensino da dança os movimentos e 

coreografias. Onde destaca em sua fala que: “Tudo se restringe em coreografias, 

faltando o trabalho corporal” (SHARKEY, 2014).  

No que se refere às escolas, na rede empresarial de escolas Luxor, apesar de 

observar-se uma considerável amplitude na quantidade dos conteúdos 

apresentados, maior do que  aquele proposto pela professora Shahrazad, não  

demonstra em nenhum dos ensinamentoss abordados o enfoque das questões 

energéticas e de saúde para o estudo da dança. Tendo ainda como diferencial que a 
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metodologia Shahrazad não está vinculada a uma marca ou empresa,  tal como  da 

escola Luxor ou  do método Nijime, que também é uma marca registrada, podendo 

ser aprendida através de suas obras e aberto a quem queira repassar esse 

conhecimento.  

Da mesma forma como na escola anterior, Luxor, Yasmin, também 

proporciona um amplo repertório de conteúdos, mas assemelha-se mais à proposta 

de Shahrazad pois, aprofunda-se  nas raízes e significados culturais e sagrados da 

arte milenar da Dança do Ventre.  Nas propostas de conhecer-se a si mesmo com 

foco nas suas potencialidades, além do trabalho dos chakras e centros de 

consciência aproximam-se quanto aos conteúdos de estudos dos campos 

energéticos e centros de consciência apresentados por Shahrazad. Porém, tendo 

ainda como diferencial que Shahrazad abrange exercícios elaborados e pensados 

para o ensino Dança do Ventre, diferente de Yasmin.  

Com tudo o que foi exposto no presente estudo, constata-se que em todas as 

propostas metodológicas, existem limites e possibilidades. Pois, cada uma abrange 

uma necessidade diferente da outra, com diferentes perspectivas por parte do 

professor que a constrói com relação a seus princípios e sua ótica de dança. Por 

isso, não se busca eleger a melhor dentre todas, e sim se apresenta aqui críticas e 

sugestões que contribuem para o ensino-aprendizagem da Dança do Ventre. 

Apresentam-se inúmeras possibilidades que vão além do ensino limitador de passos 

e coreografias como se observa na proposta de Shahrazad e em outras que também 

se assemelham a sua. 

Portanto, propõem-se, aos professores(as) que se dedicam a ensinar a Dança 

do Ventre, ponderações quanto a atitudes conscientes de ensino e diversas 

possibilidades para aprofundar sua visão quanto à elaboração de aulas.  Essas 

podem ser a partir das apresentadas por esse trabalho ou pela união destas 

mesmas, ou ainda destas com outras que se adequem a sua própria visão de Dança 

do Ventre. 

E dentre essas possibilidades tem-se, por uma análise mais profunda, a 

constatação do diferencial de ensino proposto por Shahrazad, que por meio de uma 

metodologia inovadora, apresenta para o ensino simbolismos agregados na 

aplicação de exercícios elaborados para a Dança  do Ventre que possibilitaram a 

melhora da saúde das alunas através de uma perspectiva de trabalho energético e 
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sensitivo. Pois, abrangem linhas de uma saúde: psiquica, corporal e astral que tem 

como consequência a execução dos passos de maneira fluida e natural.  

Para encerrar, quanto aos eixos elencados, foram encontradas as relações 

citadas abaixo:  

Quanto à expressão corporal: compreendido, primordialmente, em se ter 

consciência daquilo que se está fazendo, sendo utilizados como recursos a 

meditação e os próprios exercícios por ela propostos para se alcançar esse objetivo. 

São atribuídos também  à  expressão corporal a relação dos centros energéticos 

que são exteriorizados em seu conceito de ensino por um corpo livre, solto e de um 

respeito próprio. Além disso, enfatiza a importância da consciência abdominal e dos 

glúteos para melhor execução dos exercícios. Organiza o seu estudo do corpo por 

partes isoladas, mas com a ressalva de que considera o corpo como um todo, porém 

completo por partes com particularidades.     

Posteriormente, relativo ao trabalho de desbloqueio de quadril foram 

utilizados  exercícios que tiveram como inspiração a relação das articulações dos 

joelhos com o quadril. Sendo descritos com exercícios que tem como base 

movimentos de rotação do tronco, alongamento e relaxamento, com opções tanto na 

parede quanto no solo. Enfatiza a importância do quadril, pois considera tanto os 

glúteos e o quadril como centros de energia sendo “o quadril é uma porta de 

conhecimento” e que “toda energia da mulher vem do quadril”.  

 Elenca que foi o feminino que inspiriou o seu trabalho, mas que antes disso, 

foi a própria humanidade. Relaciona o  resgate do feminino através do  trabalho das 

duas forças ocultas existentes no ser humano: a masculina e a feminina que devem 

ser desenvolvidas.  Atribui ao movimento abdominal consciente o caminho para esse 

resgate do “ser fêmea”.  

Aborda de modo geral, em sua metodologia de ensino, aspectos que 

trabalham as potencialidades e densenvolvimentos do corpo astral, físico e 

energético, conceitos esses por ela relacionados ao seu paradigma de saúde que é 

uma das preocupações de seu trabalho. Foi encontrada,  como sugestão para conter 

no planejamento diário de aula, uma proposta que possibilita uma melhor fluidez 

energética que consiste basicamente na organização do ambiente, harmonização 

dos campos energéticos e em uma aula baseada nos exercícios direcionados às 

necessidades individuais das alunas, como preparação para o trabalho com a dança 

do ventre. Sendo eles inspirados, na sua própria experiência corporal, no olhar e 
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observação com suas próprias alunas e na base de alongamento do Ballet Clássico, 

além daqueles já citados anteriormente.    

Não há então como opor-se que a proposta metodológica apresentada por 

Shahrazad representa, por esses diferenciais, uma contribuição no processo ensino 

aprendizagem da dança do ventre. 

Porém, tal como em todas as outras propostas, foram encontrados desafios 

em sua metodologia, por exemplo: ao sugerir um intervalo mínimo de 10 minutos 

entre uma aula e outra, para descanso da professora e para reposição de suas 

energias e a falta de abordagens didáticas de ensino de como ensinar, das 

descrições dos exercícios e do caminho do exercício até o desenvolvevimento do 

passo da dança do ventre propriamente dita.  

Espera-se que todas essas reflexões sobre o ensino da dança do ventre 

levem novas ideias e discussões, sobretudo, em relação ao aprofundamento do 

trabalho em ensinar essa dança milenar. Propõe-se que se conheça ainda mais 

sobre as diferentes possibilidades existentes para o ensino da mesma. E que, acima 

de tudo, reconheçam-se os grandes precursores e autores da dança do ventre no 

Brasil, que aqui contribuem com legados para um ensino mais amplo e profundo. 
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Vida e Obra 

1  Como foi o encontro da sua vida com a dança do ventre? 

2 Para você o que é dança do ventre e o que ela representa na sua vida? 

     

Proposta metodológica 

 

3 Quais foram às inspirações para a elaboração da sua metodologia? O que para 

você significa este trabalho? O que é fundamental nesta Obra?  

3 Pode-me citar alguns elementos que caracterizam sua proposta? 

4 O que entende por consciência corporal? Qual o espaço que ela ganha na sua 

proposta? 

5 O que entende por expressão corporal? 

6 O que seria o resgate do feminino?  

7  O que você entende por técnica e como você vê o ensino dela nas suas aulas? 

8  O que você compreender por desbloqueio do quadril? Qual a importância desse 

desbloqueio? 

9  Quais as bases metodológicas foram utilizadas - para o desenvolvimento da sua 

proposta de ensino? 

10  Ao chegar ao nosso país observou nas mulheres alguma diferença com relação 

ao perfil da consciência corporal, quando comparado aos países árabes e 

estrangeiros?  

11  Se sim, como sua metodologia contribuiu para atender essas diferenças 

corporais?  

12  Por que escolheu estruturar os exercícios na ordem disposta na sua obra? 

13 Em que aspectos você acha que sua proposta se diferencia das demais 

metodologias presentes hoje no Brasil? 

14  Existem outros trabalhos de ensino semelhantes a esse no Brasil? Se sim qual 

(is)? 

15 Quantos livros foram comercializados ao total? Como exatamente essa obra foi 

produzida?       


