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RESUMO

CORRÊA, Andressa Rodrigues. A criação em dança: um olhar sobre o grupo
evangélico de dança Estúdio do Corpo. 2014. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso
– Centro de Artes – Curso de Dança – Licenciatura. Universidade Federal de
Pelotas, Pelotas.
A presente pesquisa é o trabalho de conclusão do curso de graduação em Dança –
Licenciatura na Universidade Federal de Pelotas. Esta teve como objetivo descrever
e refletir sobre a criação em Dança no grupo Estúdio do Corpo. O referencial teórico
está dividido em dois eixos: a Dança do ambiente evangélico e a criação em dança.
Trata-se de um estudo exploratório-descritivo com caráter predominantemente
qualitativo, utilizando como instrumentos de coleta: questionário com perguntas
abertas para a coreógrafa do grupo Kátia Marin e observação de quatro das
coreografias que vem sendo apresentadas pelo mesmo. Como resultados dessa
pesquisa constatei que o grupo compõe a partir do método de “adoração com
entendimento” no qual utiliza versículos bíblicos para motivar a criação das
sequências coreográficas, sendo estas criadas em conjunto com os bailarinos a
partir do direcionamento da coreógrafa quanto ao tema. Pude constatar também,
que a diferença dos produtos da dança do espaço evangélico para os de fora dele é
que grande parte das diretrizes que norteiam a prática de dança do espaço
evangélico, está relacionada com os dogmas religiosos presentes na bíblia. O
principal elemento específico da dança do ambiente evangélico é a busca por
comunicar uma mensagem sobre o evangelho. O estudo aponta ainda para um
futuro aprofundamento sobre a possibilidade da subjetividade nas coreografias
criadas por grupos evangélicos de dança.
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ABSTRACT

CORRÊA, Andressa Rodrigues. A criação em dança: um olhar sobre o grupo
evangélico de dança Estúdio do Corpo. 2014. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso
– Centro de Artes – Curso de Dança – Licenciatura. Universidade Federal de
Pelotas, Pelotas.
The present research is the final paper of the Dance course degree – Licentiate
degree at the Federal University of Pelotas. Its aim was to describe and reflect about
the creation in Dance within the group Estúdio do Corpo. The theoretical framework
of reference was divided into two main streams: Dance in an evangelical environment
and the creation in dance. This is an exploratory descriptive study with a qualitative
approach, utilizing as means of data gathering: questionnaires with open-ended
questions asked to the choreographer of the dance group, Kátia Marin and the
observation of choreographies that have been performed by them. As a result of this
research I found that the group composes its choreographies using the method
“worshiping with awareness” in which bible verses are utilized to inspire the creation
of choreographic sequences. These choreographies are created in a joint effort with
the ballet dancers following a theme pre-established by the choreographer. I was
also able to notice that, the difference between the final dance product in the Cristian
environment and the other places is that the majority of the guidelines which
underpin the dance practice in the evangelical environment are related to the
religious dogmas found in the bible. The main specific element in Dance in a Cristian
environment is the pursuit for the communication of a gospel message. Moreover, the
study points to a future deeper understanding about the possibility of subjectivity in
the choreographies created by Cristian dance groups
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