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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi compreender a dança como instrumento de louvor e 

adoração nos cultos evangélicos de Jataí – GO, buscando analisar e evidenciar a finalidade da 

dança nos cultos e entender que tipo de sensações esta dança provoca no corpo dos adoradores.  

E para que fosse possível a compreensão de tais objetivos, iniciamos nossa metodologia através 

de um estudo bibliográfico sobre dança de modo geral e, mais especificamente no contexto 

religioso e contemporâneo. Discutiu-se, também, sobre o corpo no cristianismo, bem como no 

pentecostalismo e neopentecostalismo. Juntamente com a pesquisa bibliográfica, nossa 

metodologia prosseguiu com a pesquisa de campo nos propiciando dados práticos a respeito do 

tema em estudo. Assim, foram coletados dados informais através de nossas observações em uma 

igreja evangélica neopentecostal de Jataí – GO, cujo núcleo possui um grupo de dança. Além 

dos dados informais, contamos também com dados formais coletados a partir das entrevistas 

realizadas com sujeitos, os quais chamados de adoradores e que compõe o grupo pesquisado. A 

partir dos dados coletados, seguimos rumo às reflexões e aos atendimentos com o propósito de 

compreender a dança como instrumento de louvor e adoração. Desta forma, na análise dos 

dados nos deparamos com três categorias de análise, as quais nos possibilitaram traçar nossas 

considerações finais. Portanto, podemos concluir esta pesquisa dizendo que a dança como 

instrumento de louvor e adoração, pode ser compreendida como um caminho de se chegar e 

perceber o sagrado de forma transcendental, externando nos gestos e nas posturas dos 

adoradores sentimentos de alegria e felicidade por se estar em total intimamente com o Ser 

adorado. Também, nos foi possível perceber que a dança, por se caracterizar numa linguagem 

corporal expressiva, é uma maneira eficiente na transformação da vida, tanto dos adoradores 

como dos expectadores. E, por fim, pudemos entender que a dança é um recurso utilizado pelos 

fiéis de estarem prestando ao Sagrado um louvor e uma adoração com excelência.  


