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Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar as imagens da Dança Macabra, definida 
como uma forma de arte que representa as expressões dos séculos XIV e XV, como o terror 
da morte e a aversão ao cadáver. As fontes primárias são reproduções dessas imagens. Uma 
de nossas hipóteses é que essas imagens expressam as manifestações corporais, os medos, 
angústias e desejos dos homens nesse momento histórico, quando o clima de horror 
decorrente da difusão da Peste Negra multiplicava imagens trágicas de esqueletos, de 
danças da morte e de danças macabras. O tema da morte dava vazão a uma crítica social, o 
que fazia dessas imagens um elemento educativo. 
Palavras-chave: Educação, Baixa Idade Média, Dança Macabra, Imagens  

 
Abstract: This study aims to analyze the images of the Dance Macabre, defined as an art 
form that represents the terms of centuries XIV and XV, as the terror of death and 
hatred to the corpse. The primary sources are reproductions of these images. One of our 
hypotheses is that these images express the physical manifestations, the fears, anxieties 
and desires of men in that historic moment when the climate of horror caused by the 
spread of plague multiplied tragic images of skeletons, the dances of death and macabre 
dance . The theme of death was a critical social flow, which was an education of these 
images.  
Keywords: Education, Lower Middle Ages, Dance Macabre, Pictures 
 

 

                                                 
1 Jacqueline Nunes- Mestra em Educação- UEM- Professora e Coordenadora do curso de Educação Física do 
Cesumar. E-mail: Jacqueline@cesumar.br e jsnpereira@ibest.com.br 
 
2 Terezinha Oliveira – Doutora em História, professora do Departamento de Fundamentos da Educação e 
Programa de Pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá – UEM. E-mail: teleoliv@gmail.com 
 

801



Anais 
II Encontro Nacional de Estudos da Imagem                            12, 13 e 14 de maio de 2009 • Londrina-PR 

732 
 

Introdução 

 

Temos como objeto, principal, de estudo a educação do homem na Baixa Idade 

Média. No texto em tela apresentamos a proposta de estudar por meio da analise 

iconográfica, sendo nossa delimitação as imagens da Dança Macabra que se encontram 

reproduzidas em diversas obras da iconografia medieval. Buscaremos analisar as imagens da 

Dança Macabra como expressão do contexto social/educacional do final do século XIV e XV, 

que se caracterizou pelo choque entre os pensamentos preconizados durante a Idade Média 

e as mudanças que deram origem a uma nova sociedade. Este estudo se justifica porque 

concebemos a Educação como um fenômeno social. Assim, entendemos que a existência da 

Dança Macabra, é fruto da interpretação que o homem tem do mundo e, portanto, pode se 

constituir em objeto de estudo da Educação.  

Além disso, consideramos que a realização deste estudo é importante, já que 

optamos por abordar um período em que as relações sociais se caracterizam pelo embate de 

dois pensamentos: novos conceitos, em relação ao homem e ao mundo, vão se impondo em 

uma sociedade, cujos encaminhamentos ainda se mostram contrários a essas novas 

fomentações.  

A análise de imagens sobre Dança Macabra será feita por meio da relação dos textos 

escritos de obras que abordam esse momento histórico: final do século XIV, XV. As imagens 

serão as fontes primárias da pesquisa. 

De acordo com nossa concepção teórica, o homem é analisado como um ser que se 

constitui nas relações com o outro; assim, suas ações não podem estar desvinculadas das 

questões sociais que o cercam. Nesse sentido, a análise das imagens será norteada pelo 

referencial apresentado por Pierre Francastel (1993) em sua obra A Realidade Figurativa, 

segundo a qual a arte é um modo de expressão do homem que vive em sociedade. Sua 

proposta não se reduz à mera classificação descritiva da arte, independentemente de suas 

funções sociais, mas se constitui em uma tentativa de “apreender realidades estéticas numa 

perspectiva de reconstituição das mentalidades do passado” (FRANCASTEL 1993, p. 08).  

Nessa perspectiva, também nos apoiaremos em Duby, que discute a história das 

mentalidades de forma semelhante à Francastel. Conforme o prefaciador da obra que 

iremos utilizar, Duby, “[...] através da orientação das suas pesquisas para a história das 

idéias e das crenças, proclamou também em 1922 a superioridade de uma história social: 

‘não o homem, nunca o homem, as sociedades humanas, os grupos organizados’” (DUBY, 

1999, p. 15-16).  802
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Sobre essa temática, podemos mencionar ainda Cardoso e Vainfas que pontuam:  

A história social busca formular problemas históricos específicos quanto ao 
comportamento e as relações entre os diversos grupos sociais. A história 
social mantém o nexo básico de constituição, enquanto forma de 
abordagem que prioriza a experiência humana e os processos de 
diferenciação e individuação dos comportamentos e identidades coletivas- 
sociais- na explicação histórica (CARDOSO; VAINFAS, 1997 p. 54) 

 

Cabe, em primeiro lugar, a exposição de uma breve contextualização do período em 

questão, séculos XV e XVI. Na seqüência apresentamos algumas possibilidades de abordagem 

acerca das imagens da Dança Macabra. 

 

BREVE REVISÃO DA LITERATURA:  

 

A sociedade do século XIV e XV é uma fase da Idade Média em que, 

independentemente das distintas interpretações que lhe deram os historiadores, toda a 

estrutura social passava por modificações. As relações econômicas passaram a ser 

estabelecidas pela nova forma de produção e de trabalho. Em razão disso, o homem 

medieval via a necessidade de se tornar, na medida do possível, um ser social orientado 

pelo comércio, pelas relações entre os comerciantes. 

Como em outros períodos históricos, as dificuldades sociais no século XIV geravam 

mudanças que afetavam significativamente toda a sociedade. Os indivíduos, na produção da 

sobrevivência, por meio do trabalho, dos costumes, das idéias, transformavam as relações 

que tinham com a natureza e com os demais homens.  

Assim, as dificuldades sociais interferiam diretamente no pensar, no agir, no 

comportamento e na formação dos homens no século XIV. Desse modo, graças a grandes 

mutações políticas e econômicas sofridas pela Europa ocidental, surgem novos interesses, 

idéias e comportamentos que vão repercutindo significativamente na formação da nação. 

Nesse contexto de renascimento das cidades, do desenvolvimento do comércio, dos 

embates entre os poderes laico e religioso, de relações conflituosas entre o rei e os 

senhores feudais, cuja origem era a disputa pelo poder, do surgimento das diferentes 

corporações de ofício, dentre elas, a própria Universidade, ocorreu uma alteração nas 

relações humanas, surgindo novos valores.  
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Outras esferas sociais, a exemplo da Igreja, como instituição social do medievo, 

foram atingidas pelo processo de transição e se modificaram juntamente com a nova 

realidade.  

Tendo em vista que a Igreja teve um papel importante na maneira como se concebia 

a arte no período medieval, o que se relaciona diretamente com nosso objeto de estudo, 

vamos nos deter um pouco sobre esse assunto. 

Segundo Huizinga (1996), a Igreja tinha um papel importante na construção do 

pensamento medievo e modificava seus paradigmas, de acordo com os conflitos sociais. 

A igreja na Idade Média tolerava muitas extravagâncias religiosas desde que 
não conduzissem a novidades de espécie revolucionária em pontos de moral 
e de doutrina. Enquanto se confinasse dentro dos limites das fantasias 
hiperbólicas e dos êxtases a emoção superabundante não constituía perigo 
(HUIZINGA, 1996, p. 202). 

Le Goff analisa as modificações ocorridas no interior da Igreja em sua relação com o 

processo de crescimento do comércio, uma vez que este afetava diretamente a maneira de 

pensar da sociedade medieval. Segundo ele, o conhecimento intelectual já não se restringia 

ao que era propugnado pela Igreja e as pessoas passavam a buscar soluções terrenas para as 

suas necessidades e para a sua liberdade. O homem tendia a superar a educação transmitida 

pela igreja e se posicionava contra a sua maneira de conduzi-la.  

 

Toda essa bagagem intelectual, toda essa aparelhagem cultural segue 
caminhos divergentes daqueles da Igreja: conhecimentos técnicos 
profissionais, e não do universal, levando, por exemplo, ao abandono do 
latim em favor das línguas vulgares; procura do concreto, do material, do 
mensurável. (LE GOFF, 1991, p. 105). 

 

O caminho do ser humano passou a ser norteado pelas racionalidades práticas, 

voltadas para a produção da vida, ou seja, as pessoas tinham ânsia de conhecimentos 

práticos e teóricos, diferentes dos religiosos. Em virtude disso, começaram a modificar a 

educação, direcionando-a para os interesses da produção de mercadorias e, com isso, foi 

surgindo um instrumento de saber próprio às suas realidades materiais. Isso só foi possível 

porque a forma de pensamento já estava se transformando e os indivíduos foram, 

gradativamente, perdendo o medo do pecado e das imposições da Igreja. 

Toda essa literatura sobre o que ocorreu na Europa ocidental no século XIV, 

especialmente quanto à economia, a política, a cultura e a educação, nos auxiliará a 
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compreender melhor as imagens da Dança Macabra como expressão das transformações 

sociais. 

Consideramos que as manifestações corporais, seja por meio de textos seja por meio 

das imagens, estão relacionadas às dificuldades ou possibilidades que os próprios homens 

encontram nas condições sociais de vida. Neste aspecto, tomemos como exemplo a imagem 

abaixo: 

 

Chronicum, de Hartmann Schedel (séc. XV). 

Fonte: Représentations diverses de la mort (Patrick Pollefey) 

 È importante frisar que são os conflitos das próprias relações humanas que geram as 

mudanças. Deste modo, pensando em dança-educação, nos pautamos na idéia de que a as 

imagens da Dança Macabra podem ser analisadas como um meio de expressão corporal, ou 

seja, uma maneira de demonstrar, na gestualidade, as angústias, o medo, o sofrimento, a 

morte. Perante a sociedade que se estabelecia, podemos dizer que, pode ser vista como 

“um grito de guerra” em prol da liberdade, em busca da harmonia e da condição mínima de 

se viver em sociedade.  

Segundo Ellmerich (1987, p.19), as danças macabras (do árabe: kabr= túmlo; 

makbara=cemitério) realizavam-se nos cemitérios, sendo populares na Idade Média. Sua 

origem era o Chorean Machabacorum instituído pela Igreja para ensinar a todos que a 

morte era inevitável. No cortejo, tomavam parte Adão e Eva, o anjo que os expulsou do 

paraíso, um esqueleto humano representando a morte e empunhando enorme foice, o rei 
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ou imperador, o papa, o cardeal, um cavalheiro, cortesãos, burgueses, mendigos, pagãos e 

judeus.  

 Nesse período, marcado por intensa religiosidade, como relata Huizinga (1986, 

p.162), as pessoas buscavam fontes que lhes garantissem a vida santa. A Igreja estava 

constantemente em guarda pelo receio de que a verdade dogmática fosse confundida com 

este conjunto de fáceis crenças e que a exuberância da fantasia popular degradasse Deus. 

Diversos autores abordaram a origem da dança em geral. Entre outros, podemos 

mencionar Portinari (1989), Ossona (1988), Faro (1986), para os quais a dança, em sua 

execução, obedecia aos interesses e ao estado de espírito das diversas civilizações, 

desempenhando, nos diferentes momentos históricos, o papel de comunicação, de 

expressão da cultura e de educação do homem. Em outros termos, assim como as demais 

atividades humanas, sofreu influência das instituições sociais incorporando 

características do desenvolvimento sócio-cultural dos povos. Nanni afirma que:  

A evolução e progresso da Dança através da história não é aleatória. 
Obedece a padrões sociais e econômicos ou nascem da necessidade latente 
do homem de expressar seus sentimentos e emoções, sonhos ou realidade 
através das formas mais diversas da dança (...) (NANNI, 2001, p. 01). 

 Tais autores reforçam nossa hipótese de que os conflitos e divergências sociais se 

refletem na manifestação corporal.  

Atendo-nos ao século XIV, podemos afirmar que, em geral, a dança reflete o poder 

dos aristocratas na vida palaciana, cujos gestos e movimentos refinados são parte das 

danças características e peculiares dessa classe social, e, por outro lado, os anseios das 

comunidades campesinas reunidas em sociedades e cultos secretos, preservando as formas 

tradicionais das manifestações populares.  

 No entanto, como a cultura tinha se tornado privilégio dos letrados, cuja atuação se 

fazia sob a égide da Igreja, nesse momento, marcado especialmente pelo despovoamento 

das cidades, pelo medo, pelas incertezas sobre a vida e sobre as leis, todos os setores da 

vida pública conheceram o poder e, sobretudo, a interferência da Igreja.  

 A dança, nesse período de transição e mudanças sociais (século XIV), foi analisada 

por alguns autores contemporâneos, tais como: Portinari (1987) e Caminada (2002), 

Bourcier (1987) e Faro (1986).  

Segundo eles, o fenômeno da “dançomania” era uma forma de manifestação cultural 

que fazia frente à imposição corporal da igreja. A dançomania ocorrida entre os séculos XIV 

e XV era o reflexo do desespero diante das dores físicas e de doenças epidêmicas, como a 

peste negra, que ceifou milhares de vidas. Numa espécie de histeria, as pessoas dançavam 806
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freneticamente expressando o pavor da morte. Essa tendência à dança ficou conhecida com 

o nome de dança macabra.  

Piazzo, (2002, p.51) afirma que a morte estava na ordem do dia na segunda metade 

do século XIV. Por isso, a arte e a literatura teriam sido fortemente influenciadas pela 

temática do macabro. O clima de horror posto em circulação pela difusão da Peste Negra 

multiplicava imagens trágicas de esqueletos, de danças da morte e de danças macabras. 

Esse clima atingia a todos, independentemente de sua posição na estrutura social, desde os 

Papas e nobres até os humildes trabalhadores. Em geral, o tema da morte dava vazão a uma 

crítica social, pois instigava o homem a se expressar diante da desordem social. Nesse 

sentido, por meio da dança ou das imagens que dela se faziam, se manifestava um ideal de 

educador. 

È nesse sentido que a dança contribui na educação do ser humano, educando 

indivíduos capazes de criar refletir sobre suas ações.  

Segundo Le Goff (2007), na Dança Macabra estão representados todos os setores 

sociais.  

A dança Macabra é notável pelo conjunto de personagens que estão 
envolvidos e pela forma de sua manifestação. Se de fato, o cadáver é 
essencialmente uma imagem individual da morte, a Dança Macabra é uma 
representação do conjunto da sociedade, de todas as categorias sociais e 
políticas que a compõem. Conduzida pelo papa e pelo imperador, ela faz 
toda a humanidade dançar, do rei ao nobre, ao burguês, ao camponês. Nem 
as mulheres escapam (Le Goff, 2007, p.231) 

 

Le Goff (2007) elucida que o cenário no qual as imagens da dança macabra foram 

criadas também contemplava outra situação: além das violências resultantes das pestes, da 

fome e da guerra, outros acontecimentos, outras evoluções fizeram nascer na Europa dos 

séculos XIV e XV conflitos e violências que contribuíram para o clima de crise e de lutas que 

caracterizava o fim da Idade Média. Vejamos outro exemplo de imagem. 
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Pieter Bruegel the Elder: The Triumph of Death – 1525-1530 

Fonte: www.fflch.usp.br/ 

 

Em suma, podemos dizer que as imagens da Dança macabra têm muito a ensinar. 

Elas refletem que as mudanças que permeavam essa fase ainda se faziam com a 

intermediação da Igreja, pois, conforme Hammacher (1971, p. 292), a sociedade ainda era 

dominada pelo ensinamento da Igreja e seu poder também se estendia ao ideal humanista 

que crescia. Nas imagens dessa dança pode-se observar a tendência em representar a morte 

como uma expressão de desespero diante dos conflitos que cercavam as relações humanas.  

 

  

Bernt Notke's Danse Macabre in Tallinn 

Fonte: www.dodedans.com/Epict.htm 
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Sob essa ótica, pretendemos estudar as imagens da dança macabra que representem 

as expressões da baixa Idade Média, buscando verificar como as questões da morte, do 

medo, do pecado aparecem na gestualidade e na expressão corporal e que importância elas 

tinham para os homens do final da Idade Média e inicio do Renascimento.  

Tendo esses preceitos como fio condutor teórico da pesquisa e considerando o 

máximo de informações para que o estudo não seja uma visão fragmentada do todo, 

pretendemos analisar em cada imagem da Dança Macabra como foi registrada a 

gestualidade corporal do homem medievo.  

 

Considerações finais 

Por se uma pesquisa a principiar sobre a dança macabra, a partir dessa singela 

análise, pode-se concluir que a morte convidava os humanos à dança. A Dança Macabra é 

expressão das perturbações sociais ocorridas no século XIV, e tinha também como 

fundamento educar os homens. A dança é uma linguagem social que permite a transmissão 

de sentimentos e emoções nos diversos aspectos da vida do ser humano,quando o homem se 

expressa por meio da dança ele contribui para a formação do homem enquanto um sujeito 

histórico, pois a linguagem corporal pode desvelar desconstruir revelar, e se for o caso, 

transformar as relações que se estabelecem entre corpo, dança e sociedade. Nesta 

perspectiva, a compreensão da importância da dança na educação, por meio de imagens 

pode se dar na medida em que essa expressão pode modificar a sensibilização e a 

conscientização tanto das posturas, das atitudes, dos gestos e das ações cotidianas, quanto 

em suas necessidades de se expressar, de comunicar, criar, compartilhar e interagir na 

sociedade. 

Por tanto, acreditamos que ao apresentarmos este projeto de estudo, no (II Encontro 

Nacional de Estudos de Imagens) este momento poderá ser um espaço rico para 

visualizarmos no debate acadêmico todas as possibilidades de viabilização desse projeto, 

para que juntos possamos construir uma pesquisa que possa contribuir na construção do 

conhecimento histórico por meio da imagem.  

 

 

 809



Anais 
II Encontro Nacional de Estudos da Imagem                            12, 13 e 14 de maio de 2009 • Londrina-PR 

740 
 

REFERÊNCIAS 

 

BOURCIER, P. Historia da dança. Edição Brasileira, Março de 1987. 

BRUEGEL, P. O Triunfo da Morte (1562). Madrid: Museo Del Prado. Disponível em: 
WWW. f:\imagens dança macabra\galaaz 11_ Presença constante da morte no século XIV 
reflexos na cultura e na arte. mht>. Acesso em: 06 nov. 2008. 

FARO, A. J. Pequena História da Dança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora. 1986 

Cardoso, C. Flamarion e R.Vainfas (orgs). Domínios da História.  Rio de Janeiro: 
Campus, 1997.   

LE GOFF, J. Por Amor às Cidades. São Paulo: Ed. UNESP, 1998.  

__________. Mercadores e banqueiros da idade média. Lisboa: Gradiva, [s/d]  

HUIZINGA, J. O Declínio da Idade Média. São Paulo: Editora Verbo. 1978. 

OSSONA, P. A Educação pela Dança. São Paulo: Summus, 1998. 

PIAZZO, M. A Peste Negra do século XIV, e seu efeito sobre o estudo e prática da Medicina 
a Europa Medieval. Defesa do mestrado em Educação UEM.  

PORTINARI, Maribel B. História da Dança. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1989. (Teatro, 
cinema, televisão, música). 

 Pieter Bruegel, Triunfo da Morte , o velho, 1562, Madrid, Museo del Prado. 

Totentanz (Danse Macabre) Author, anonymous 1455-1458 University of Heidelberg - 
Codex Palatinus Germanicus 438 (pages: 129r-142r) (Cod.Pal.germ438) nb. The image 
has been background cleaned in MSPaint. Disponível em;/www.dodedans.com/Epict.htm  

 

 

 

 

 

 

810


