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Louvem a Deus no seu Templo. 

Louvem o seu poder que vê no céu. 

Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que 

 tem feito. 

Louvem a sua imensa Grandeza. 

Louvem a Deus com trombetas. 

Louvem com harpas e liras. 

Louvem o Senhor com pandeiros e danças. 

Louvem com harpas e flautas. 

Louvem com pratos musicais. 

Louvem bem alto com pratos sonoros. 

Todos os seres vivos louvem o Senhor! 

Aleluia! 

(Salmo: 150)   
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RESUMO 

 

Esta pesquisa é um exercício de reflexão de uma prática em dança nos grupos evangélicos, 

mais especificamente na Companhia de Dança Holocausto (CDH), que se constitui meu 

objeto de pesquisa. O objetivo principal deste estudo foi compreender a trajetória de corpos da 

companhia a partir da reflexão das criações coreográficas que esta tem em seu percurso 

artístico. A investigação é de abordagem qualitativa com observação participante, em que se 

realizou pesquisa bibliográfica e processo de desenvolvimento da pesquisa com coletas de 

dados por meio de depoimentos de ex-integrantes da companhia. Este andamento trouxe uma 

inquietação de como criar uma dança voltada para a igreja. Acredito que a pesquisa de 

movimentação e a necessidade de criar algo novo contribuíram para isto. A base que veio 

enriquecer esta pesquisa foi o livro sagrado, a Bíblia, que tem uma grande importância tanto 

para o processo de criação da CDH quanto para o desenvolvimento escrito deste trabalho, que 

contou também com ajuda de Isabel Coimbra, Fayga Ostrower, Denise Siqueira entre outros 

teóricos da arte e da dança que somaram para ampliação deste, dando assim um sentido 

necessário para este trabalho. Os aspectos conclusivos desta pesquisa apresentam o pensar a 

dança nos templos religiosos por meio de grupos, revelando o desenvolvimento da 

investigação dos movimentos criativos das coreografias, como é o caso da Companhia de 

Dança Holocausto. 

 

Palavras-chaves: Dança. Criação. Processo. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación es un ejercicio de reflexión a partir de una práctica de la danza de los 

grupos evangélicos, específicamente la Compañía de Danza del Holocausto (HRC), que es el 

objeto de mi búsqueda. El objetivo principal de este estudio fue comprender la trayectoria de 

los órganos sociales de la reflexión de las creaciones coreográficas que esto tiene en su 

trayectoria artística. Para ello, hemos adoptado un enfoque de investigación cualitativa es la 

observación participante, en la que realizó la recopilación de datos de la investigación 

bibliográfica y de campo a través de los testimonios de los ex miembros de la empresa. Este 

movimiento trajo una inquietud de cómo crear un baile frente a la iglesia. Creo que el 

movimiento de la investigación y la necesidad de crear algo nuevo contribuido a ello. La base 

que ha enriquecido esta investigación fue el libro sagrado, la Biblia, la cual tiene una gran 

importancia para el proceso de creación del Consejo de Derechos Humanos como por el 

desarrollo de la redacción de este trabajo, que también contó con la ayuda de Isabel Coimbra, 

Fayga Ostrower, Denise Smith entre otros teóricos del arte y la danza que ascendió a expandir 

esta, dando una dirección necesaria para este trabajo. Aspectos concluyentes de esta 

investigación han de pensar la danza en templos religiosos a través de grupos, el desarrollo de 

la investigación que revela la coreografía creativa de movimientos, como el Holocausto 

Dance Company. 
 

Palabras clave: Danza. Creación. Proceso. 
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1. INTRODUÇÃO: UM HOLOCAUSTO DE MEMÓRIAS 

 

Ao falar sobre a trajetória de um grupo de dança como tema de pesquisa para este 

trabalho de conclusão de curso, não poderia deixar de mencionar minha caminhada artística 

até a formação acadêmica em dança, que escolhi como profissão na qual sou muito motivado 

a ensinar e apreender com amigos da área da dança e também com meus alunos. Considero 

importante falar de minha própria trajetória, uma vez que estou completamente imbricado em 

meu objeto de estudo.  

 Minha caminhada emanou ainda na minha infância, Escutei muitas músicas por causa 

do meu pai que sempre gostou de ouvi-las, por isso, nesta época montou para ele um som que 

fazia sucesso em minha rua. Alguns vizinhos o convidavam para tocar em algumas 

celebrações. Tenho lembranças de meus dois irmãos mais velhos dançando as músicas do 

Michael Jackson’s. Eles dançavam muito bem! O piso da minha casa era de madeira, o 

famoso assoalho que ajudava na execução de alguns movimentos. Eu ficava apenas olhando, 

pois minha timidez não me permitia dançar. Meu pai e minha mãe elogiavam muito os meus 

irmãos dançando. Foi através do meu irmão mais velho que aprendi alguns movimentos 

corporais, mais precisamente do kung fu
1
. 

Iniciei na dança através do grupo Holocausto, que era de uma igreja evangélica 

localizada em Belém no distrito de Icoarací. Na época o conhecimento corporal eram as artes 

marciais e habilidades em futebol, vôlei e outros esportes, experiências que me ajudaram 

muito para que eu pudesse aprender as coreografias, que na maioria das vezes eram criadas 

com alguns movimentos das artes marciais e também de danças regionais.  

Foi na igreja que desenvolvi o processo de aprendizagem da dança porque antes de me 

converter a religião evangélica eu não a praticava. Lembro-me que meus colegas se 

combinavam para fazer as festas americanas na rua onde eu morava, sempre dava uma 

desculpa para não participar, pois acreditava que não saberia executar os movimentos. 

O grupo Holocausto, que é o grupo que até hoje eu faço parte, tinha um líder chamado 

Ronaldo Alcântara, que hoje está em São Paulo dirigindo outro grupo evangélico. Sua ida 

para lá foi decorrentes de motivos profissionais.  

                                                             
1
 Kung fu é uma arte marcial chinesa. 
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Inicialmente os ensaios do grupo eram sempre nos sábados, pois era o único dia que 

dava para todos se encontrarem. O líder era um grande exemplo para nós. Na época ele saía 

de seu emprego no hospital e ia direto para os nossos ensaios. Até mesmo em seus plantões 

ele nunca faltava. Este dia era sagrado para todos do grupo. 

Criamos várias coreografias sendo que o primeiro trabalho do grupo foi um jogral 

intitulado As Sete Palavras da Cruz e também os demais jograis: Sete Passos ao Pé da Cruz, 

Os Campos Estão Brancos para a Ceifa e Ser Dizimista. Criamos as seguintes peças teatrais: 

Salva para Servir, O Julgamento, O Diretor Inconformado (comédia) e Atos 2. Criamos os 

musicais: Loja de Brinquedos e A Natureza Chora. Além das Coreografias: Pai Nosso, Por 

tudo que tu és, Rei dos reis, Odicéia 2001, Expressão de Louvor, Flash dance, Vozes da 

Primavera entre outros. 

O Ronaldo quando morava aqui em Belém me convidou-me para assistir o espetáculo 

chamado Aladim, no teatro do SESI. Foi o primeiro espetáculo que eu assisti. Nele tinha 

danças e cantos. Fiquei encantado com esse espetáculo. No final, quando retornamos para 

nossas casas, vinha conversando sobre o espetáculo e também como eu poderia entrar numa 

academia de dança. Foi aí que o Ronaldo falou que bem próximo do trabalho dele tinha uma 

academia chamada Tribo do Corpo, onde ele já fazia aula de dança. Não perdi tempo. Fui e 

me matriculei nas aulas de jazz
2
. Foi ali que tive minha primeira professora de dança, que me 

incentivava muito. 

Quando eu tinha dezessete para dezoito anos, eu e o amigo Ronaldo fizemos audição 

para entrar na companhia de dança do SESC, que era dirigida pelo professor Rubem Meireles. 

Sua prática metodológica consistia entre trabalhos físicos e artísticos. Lembro-me que nas 

aulas de alongamentos os alunos da capoeira participavam. Fiquei dois anos nesta companhia 

e foi lá que conheci um grupo de professores Jaime Amaral, Ana Cristina Cardoso, Carlos 

Dergan e Lindemberg Monteiro, que também fazia parte da companhia. O grupo era 

composto de bastantes bailarinos, tanto homens quanto mulheres. Eu era o mais novo dos 

homens e me sentia uma criança perto deles, mas fui muito bem acolhido por todos. Eu 

aprendi muito na companhia do SESC. 

Desde então a dança começou a fazer parte da minha vida de forma mais efetiva. 

Como não tinha graduação de dança em Belém eu fiz várias provas de vestibular para 

educação física, mas não tive sucesso nenhum. Neste período fui aprovado no curso técnico 

                                                             
2 Jazz é um ritmo e dança originários dos Estados Unidos. 



15 
 

em dança, em que sou formado. Hoje sou graduando em Licenciatura em Dança e me formo 

ainda no ano de 2014, sei que não devo parar por aí, por isso pretendo fazer também 

especialização, mestrado, doutorado e etc., pois sei que a dança é um contínuo estudo e a 

minha vivência junto a Companhia de Dança Holocausto, grupo que me proponho a estudar 

nesta pesquisa, tem me colocado cada vez mais diante da necessidade de aprimoramento 

profissional. 

A Companhia de Dança Holocausto é o meu objeto de estudo para esta pesquisa que 

tenho a oportunidade de compartilhar, transformando em material de consulta e estudo. A 

partir disto registro as práticas de criações que resultaram em várias coreografias, sendo que, 

para se chegar a estes resultados, resolvi fazer um levantamento de pesquisa a respeito da 

trajetória da CDH, mencionando o trajeto de corpos criativos que desenvolveram várias 

coreografias na companhia. 

Para o procedimento metodológico utilizei-me do tipo de pesquisa qualitativa com 

ajuda dos atuais participantes da CDH e coletando dados, com os ex-integrantes da 

companhia. Este estudo é enriquecido com livros como a Bíblia junto a teóricos que abordem 

processos de criação, dança e corpo, sendo um eles: Isabel Coimbra, Fayga Ostrower, Denise 

Siqueira, entre outros, que somaram para o desenvolvimento deste trabalho. 

Começo o primeiro capítulo, mencionando o histórico da CDH, o local onde foi 

criado, o significado do nome do grupo, a trajetória de pessoas que fizeram parte deixando 

suas marcas apesar das dificuldades em ensaiar em locais inadequados, mas considerando a 

realidade que se tinha neste princípio. Neste período foram criadas várias coreografias ligadas 

ao contexto social, os processos criativos destas danças nesta época eram elaborados pelo 

líder Ronaldo Alcântara, que somente depois foi percorrendo o caminho de pesquisa em 

laboratório corporal. 

O capítulo dois revela os corpos que celebram a Deus pela dança transmitida pela 

identidade corporal e também pela sua técnica singular adquirida pelos signos e códigos da 

multiplicidade do mundo, dando ao corpo uma pluralidade de conhecimento que com certeza 

irá favorecer a prática criativa da dança.  

O terceiro capítulo, a análise de processo criativo do espetáculo Escolha da CDH, 

aponta a realidade da sociedade por meio de movimentos corporais e também por frases e 

palavras que eram expostas visualmente durante o espetáculo. Este é um trabalho atual da 

companhia que instigou a criação coreográfica da CDH tanto individual como em grupo, 
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ajudando para o resultado do espetáculo que tinha como principal motivo mostrar para os 

espectadores que fazemos escolhas de vida sendo elas certas e erradas. 

Portanto, acredito que a dança estimula o bailarino a criar coreografia, também 

informa o público através de sua mensagem expressa pelo corpo e isto é um enriquecimento 

para o campo da criação em dança, que será compartilhada para diversas dimensões do 

conhecimento. 
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2. HOLOCAUSTO: UMA TRAJETÓRIA EM DANÇA 

 

2.1. HISTÓRICO DA COMPANHIA DE DANÇA HOLOCAUSTO (CDH) 

 

2.1.1. A gênese da CDH 

 

 A Companhia de Dança Holocausto (CDH) foi fundada na Igreja do Evangelho 

Quadrangular (IEQ), localizada no distrito de Icoarací, no bairro das Águas Negras na Rua 

São Raimundo número 79.  

 

Figura 1: Igreja do Evangelho Quadrangular 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Segundo a Escola de Discípulos da Igreja do Evangelho Quadrangular, a IEQ foi 

constituída internacionalmente pela Aimée Semple Mcpherson em Los Angeles, nos Estados 

Unidos. Foi oficialmente fundada em 1º de janeiro de 1923. No Brasil a Igreja do Evangelho 

Quadrangular foi fundada em 15 de novembro de 1951, na cidade de São João da Boa Vista 

em São Paulo, pelo Reverendo Harold Willams e sua esposa Mary Willams. As atividades 

religiosas da IEQ no Brasil iniciaram-se através de tendas com direcionamento de 

missionários americanos, começando em São Paulo, depois prosseguindo para o Sul do 

Brasil, Centro Oeste, Nordeste e posteriormente para o Norte. No estado do Pará a IEQ foi 

estabelecida em 20 de novembro de 1973, na cidade de Belém, pelo Reverendo Josué 
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Bengtson, sendo localizada a sua sede estadual na travessa Timbó 1212, no Bairro da 

Pedreira. 

Como foi dito acima o grupo foi fundado em Icoarací, mais precisamente num 

domingo, dia 28 de abril de 1991, com nove integrantes e tinha como nome Grupo 

Experimental de Teatro, sendo Ronaldo Alcântara líder deste grupo. Na época este líder 

trabalhava na função de técnico de enfermagem e durante suas folgas sempre se ocupava com 

a criação da dança na igreja. Mesmo com pouca experiência na dança, já que possuía somente 

conhecimento em danças populares, este não recusou ficar à frente do grupo.  

A ideia de fundar o grupo aconteceu por necessidade de preencher uma apresentação 

de um dos dias da Semana Santa, em que se celebra a morte e ressurreição de Cristo, no mês 

de abril. Esta ideia aconteceu em uma reunião da mocidade da Igreja do Evangelho 

Quadrangular, onde todos decidiram se apresentar em forma de um jogral que teve como 

nome As Sete Palavras da Cruz, foram utilizados sete versículos da Bíblia: “Eli Eli 

Sabactani” (Deus meu Deus meu porque tu me desamparaste) (MATEUS 27: 46). “Pai 

perdoa-lhe porque não sabem o que fazem” (LUCAS 23:34). “Em verdade te digo hoje 

mesmo estarás comigo no paraíso” (LUCAS 23:43). “Pai nas tuas mãos entrego o meu 

espirito” (LUCAS 23:46). “Eis aqui tua mãe” (JOÃO 19:27). “Tenho sede” (JOÃO 19:28). 

“Tudo consumado está” (JOÃO 19:30). 

Em 4 de outubro de 1992 realizamos uma vigília que é uma reunião de oração e 

louvores a Deus, por volta das 22h  na casa de Ronaldo Alcântara, no momento da oração este 

teve uma revelação de Deus, reafirmando o sonho que o mesmo teve anteriormente, pois ele 

sempre era usado por Deus neste sentido. Assim como José que teve vários sonhos 

reveladores como mostra em Gênesis (37.7): “Sonhei que estávamos no campo amarrando 

feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em 

volta do meu e se curvaram diante dele”.  

Assim aconteceu com o sonho que o Ronaldo Alcântara teve de que o grupo deveria a 

partir daquele momento, se chamar-se Holocausto, que significa sacrifício agradável e 

perfeito a Deus, como diz a Bíblia em Ezequiel, (46.4): “E o holocausto que o príncipe 

oferece ao senhor serão no dia de sábado, seis cordeiros sem manchas e um carneiro sem 

mancha”. 

Nada era ou é fácil para o grupo. Tudo foi construído com muito empenho e 

dificuldade como, por exemplo, os ensaios, que eram feitos em locais de chão de cimento 
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grosso, pois a nossa igreja ainda estava na época em construção. Mas, essa dificuldade não 

desmotivava o Grupo, pois todos eram bem empenhados durante os ensaios. Lembro que os 

encontros dos ensaios eram feitos depois do culto porque era o único horário que dava para 

todos se encontrarem já que a maioria estudava e trabalhava durante o dia. 

Estes ensaios também eram feitos em escolas com áreas grandes ou em clubes que 

ficavam em nosso bairro, além disso, como a igreja não tinha naquela época o hábito de ter a 

dança como um ato de celebração a Deus, infelizmente algumas pessoas que faziam parte da 

igreja não aceitavam a dança, pois achavam que esta não vinha de Deus. A Bíblia, por outro 

lado, diz que devemos louvar a Deus também através de danças. 

 

Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento 

do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos; louvai-o conforme a 

excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta; louvai-o com o 

saltério e a harpa. Louvai-o com tamborim e com danças, louvai-o com 
instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os címbalos 

altissonantes. Tudo quanto tem folego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. 

(Salmos 150). 
 

A dança está inevitavelmente vinculada às possibilidades de expressões do ser 

humano, seja de forma artística, religiosa, lúdica, social ou cultural. Há inúmeros registros 

arqueológicos de que o homem dançava nos primórdios de sua história. No texto bíblico de 

Êxodo (15: 20.21), por exemplo, há registros da dança como manifestação do povo Hebreu 

em adoração e agradecimento a Deus, depois da fuga bem sucedida do Egito para a terra 

prometida, de onde emanava leite e mel. Assim como em todas as épocas e em todos os 

povos, a dança sempre esteve enraizada em diversas experiências vitais das sociedades e dos 

indivíduos: do amor, da morte, das guerras e das religiões. Portanto, a dança vem fazendo e 

contando história, testemunhando fatos, relacionando culturas variadas em um processo 

dinâmico temporal, denunciando e celebrando a vida. 

Reforço que podemos encontrar inúmeras citações na Bíblia sobre a dança no louvor, 

na adoração e nos momentos de celebração social. O povo de Deus, no Antigo Testamento, 

por exemplo, dançava em suas festas como expressão de júbilo e agradecimento diante do 

Senhor. Miriam, depois da passagem pelo Mar Vermelho tomou um tamborim e todas as 

mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças Êxodo. (15: 20).  Davi, por sua vez, 

menciona várias vezes a dança em seus salmos. Ele mesmo se expressava por intermédio da 

dança com todas as suas forças à frente da Arca da Aliança e, segundo o texto, todo o Israel o 

seguia 2 Samuel (6:4-16). 
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Os figurinos do Grupo nem sempre eram novos ou criados, às vezes tínhamos que 

emprestar de outras igrejas para as nossas apresentações ou então combinávamos de usar 

calça jeans preta já que todos tinham e camisa de uma determinada cor em comum para todos. 

Neste mesmo figurino adaptávamos adereços como fios enrolados na perna por cima da calça 

preta do tornozelo até o joelho para ficar um pouco diferente das outras apresentações, os pés 

eram sempre descalços. 

Decidimos então criar um figurino inédito, porém eram necessários recursos 

financeiros para isso, logo tivemos a ideia de fazer vendas de quites de bolos e esfirras, o 

material era todo doado pelos próprios componentes do grupo onde o Ronaldo Alcântara e 

Carmem Moreira ficavam responsáveis de fazer esses alimentos para cada um do grupo ficar 

encarregados de vender cinco quites, esses quites eram feitos no sábado pela parte da manhã e 

pela tarde as entregas eram feitas, mesmo com tudo o que era arrecadado infelizmente nem 

sempre dava para fazer o que queríamos, mas já era uma ajuda para comprar o figurino novo 

tão esperado. 

Lembro que essas dificuldades não abalavam os componentes, pois todos nós 

tínhamos o mesmo objetivo de dançar e celebrar o nosso Deus. E quando conseguíamos 

comprar figurinos novos era uma grande alegria. Sempre quando isso acontecia o figurino era 

consagrado pelo pastor da igreja ou pelos próprios componentes do grupo, pois este era 

separado somente para as nossas apresentações. Estes figurinos eram consagrados a exemplo 

do que se pode verificar no trecho Bíblico a seguir: “Com essas roupas vista o seu irmão Arão 

e os filhos dele. Depois consagre-os e os dedique, derramando azeite na cabeça deles, para 

que me sirvam como sacerdotes”. (Êxodo 28.41). 

  A CDH tem os seus figurinos separados para determinada apresentação de dança, 

assim como outros grupos de dança que se dedicam para a criação do seu próprio figurino. 

Temos também a preocupação de criar uma roupa inédita para companhia, pois reafirmo que 

estas roupas são dedicadas e consagradas a Deus através de orações para que somente depois 

venham a ser utilizadas para a dança.  
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2.1.2. Integrantes das (re) construções da CDH 

 

No decorrer dos anos a CDH foi naturalmente se alterando em diversas maneiras como 

em técnicas corporais, pois sentíamos a necessidade de enriquecer os nossos movimentos e 

por conta disso o Ronaldo foi à busca de diversos gêneros de dança como, por exemplo, o 

Balé, Sapateado, Jazz, Dança de rua, assim como também aula de Teatro.  Compartilhando 

todo o conhecimento adquirido nessas áreas para os demais e também incentivou alguns a 

fazerem essas aulas na mesma academia que ele frequentava. Eu fui um desses que busquei 

aprender aulas de jazz e, logo mais adiante, fiz aulas de balé clássico e a partir daí não parei 

mais. Todos esses incentivos não foram somente em dança, pois alguns se interessaram em 

aprender maquiagem, costura, iluminação e cenografia, cada um naquilo que tinha mais 

habilidade como diz em Êxodo (31, 35-36): “O Senhor é que encheu o homem de habilidade, 

inteligência e de conhecimento em todo o artificio para toda a sorte de trabalho”. 

 Conforme o que se vê no trecho Bíblico anteriormente descrito, o ser humano possui 

habilidades que este adquiriu no decorrer de sua vida. Comparo essas habilidades ás 

chamadas técnicas corporais, que para Mauss (1974) são a melhor maneira como os homens, 

em cada sociedade, sabem servir-se de seus corpos.  Algumas dessas técnicas foram 

repassadas pelos seus pais e outras foram desenvolvidas por eles por necessidade de melhoria 

para o seu cotidiano. Neste sentido, Barba (1995, p. 227) constata que: 

 

 O modo como usamos nossos corpos na vida cotidiana é substancialmente 

diferente de como os usamos em situações de representação. Na vida 
cotidiana usamos uma técnica corporal que foi condicionada pela nossa 

cultura, nossa posição social e profissão. Mas numa situação de 

representação o uso do corpo é completamente diferente. [...] 

 

Considerando a ideia de Barba (1995) referindo-se a maneira como usamos nosso 

corpo em determinada situação, logo, a CDH se apropria do referencial Bíblico e das 

situações do cotidiano para suas criações coreográficas. Dançando estamos expressando 

gestos corporais que, com certeza, trazem uma marca específica em cada integrante da CDH 

que hoje está inserido e também por aqueles que fizeram parte da companhia. 

Diversas pessoas, de diferentes idades, passaram pela Companhia Holocausto, 

deixando suas marcas, uns com vivências corporais mais apuradas e outros que nunca tinham 

feito nenhum tipo de dança, mas isso não quer dizer que este não poderia desenvolver um 
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ótimo trabalho dentro da companhia. Muito pelo contrário, este sempre tinha algo para 

compartilhar com todos que estavam envolvidos e abertos para um novo aprendizado. 

Percebo que o corpo do ser humano funciona como se fosse um ímã magnetizado que 

atrai o ferro. Assim percebo funcionar a estrutura física e psicológica do homem, que seduz 

várias marcas que são deixadas pelos seus meios de convivência, marcas estas que ficaram 

gravados diversos momentos, tanto positivos quanto negativos e que de certa forma nunca 

deixaram de ser um aprendizado importante para o crescimento e a maturidade deste 

indivíduo que acabou submergindo todos esses conhecimentos adquiridos durante o seu 

percurso de vida. 

No caso da CDH, essas marcas que foram deixadas por estas pessoas que passaram 

pelo grupo podem ser vistas no decorrer da vida desses seres humanos que absorveram essas 

informações. Toda pessoa traz consigo maneiras de serem bem dessemelhantes umas das 

outras. Isso acontece porque a criação deste corpo também foi muito diferente. Quando falo 

de criação me refiro não somente a educação dos pais e sim a influência de todos que estão 

diretamente e indiretamente envolvidos no crescimento desta pessoa. 

Sempre acreditei e acredito até hoje que os nossos corações já estavam envolvidos na 

dança, porque buscávamos sempre realizar o melhor e tentávamos fazer todo o nosso trabalho 

dentro do grupo com excelência e de todo coração para Deus. “Tudo quanto fizerdes, fazei-o 

de todo o coração, como para o Senhor e não para homens” (Colossenses: 3.23). 

No decorrer de todo esse processo diversas situações foram se alterando, novos 

integrantes começaram a fazer parte do grupo trazendo outro pensamento, outra história, 

fazendo com que outra forma de aprendizagem fosse ensinada tanto para este novo integrante 

quanto para os que já estavam. Uma dessas modificações foi à despedida do líder Ronaldo 

que por motivo de trabalho no ano de 1997, teve que viajar para São Paulo deixando a 

Companhia em minhas mãos.  

Lembro até hoje que eu não queria ficar à frente, pois achava que eu não tinha a 

capacidade de criar coreografias, figurinos e ensaiar. Nessa época eu era o mais novo de todos 

os integrantes, mas por amor à companhia e por amor à dança acabei aceitando esse desafio 

que sabia que não ia ser fácil. Vejo que eu fui escolhido para isso assim como Davi, que era o 

filho mais novo e foi escolhido entre seus irmãos para ser Rei, conforme diz a Bíblia:  

 



23 
 

Assim Jessé apresentou a Samuel sete dos seus filhos. E Samuel disse: O 

Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Você não 

tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele 
está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo! disse Samuel. 

Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou 

busca-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o SENHOR 

disse a Samuel: É este o mesmo. Unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de 
azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do SENHOR 

dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para 

Ramá. (1 Samuel 16. 10-13).   
  

Hoje, com uma vasta experiência que a cada dia vou aprendendo através de variados 

gêneros de dança e com a formação do Curso Técnico em Dança da Universidade Federal do 

Pará (UFPA) e agora na conclusão da Licenciatura em Dança, também pela UFPA, foram 

surgindo novos métodos de aulas que vieram a ser somados com a ajuda das tecnologias 

oferecidas.  

A Companhia de Dança Holocausto segue o rumo da contemporaneidade que a dança 

hoje oferece, que pode ser explícito e implícito e tendem a ser partilhados por todos os 

membros de um grupo ou por aqueles especialmente designados.  “Dança contemporânea é 

um tipo “guarda-chuva” que abarca construções coreográficas muito diversas de variados 

lugares culturas ao redor do mundo” (SIQUEIRA, 2006, p.107). 

Portanto, com o corpo dançamos, desenhamos formas, contamos histórias, penetramos 

no espaço e no tempo, interagindo nele e com ele. E é nesse instante que a dança, como 

experiência própria, dilata os espaços de aberturas às trocas com as pessoas, com a cultura, 

com o contexto e com os fatos da vida. Assim como mostra a figura abaixo que com os braços 

estendidos e com as mãos entrelaçadas indicam um ato de dor e sofrimento que a CDH no 

espetáculo chamado ELE apresentou.  
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Figura 2: Espetáculo ELE 

 

Fonte: Arquivo da CDH 
 

Culturalmente a dança na igreja, nos dias de hoje, possui várias categorias e tradições 

conforme suas origens históricas, suas doutrinas e outros aspectos particulares de cada 

denominação religiosa. Na igreja do Evangelho Quadrangular, onde me congrego, a dança é 

vista como meio de celebração e adoração a Deus e evangelização para as pessoas que ainda 

não seguem uma doutrina religiosa. Percebo também em algumas igrejas evangélicas um 

avivamento das artes, onde tem se testemunhado o aparecimento da renovação e da 

restauração da arte. Os integrantes da CDH, Carlos Monteiro, Ismael Santos, Katiane Palheta 

e Nayane Mesquita destacado na foto seguinte, celebram através da dança o despertar da arte 

na igreja através da coreografia intitulada louve. 
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Figura 3: Coreografia Louve 

 

Fonte: Arquivo da CDH 

 

Isso é muito bom, pois podemos ver a dança não somente em escolas de dança ou em 

academias, mas também dentro das igrejas, que poderão dar oportunidade para nós 

professores de dança executarmos o nosso trabalho. Já que a dança também é uma forma de 

educação para o ser humano, ela pode esclarecer e ensinar muitos conhecimentos sobre o 

corpo, como, por exemplo, o respeito entre as pessoas, já que devemos conhecer o limite de 

cada um, a compreensão dos altos e baixos que cada pessoa passa no decorrer do seu dia, e 

isso é nítido no corpo, pois, este por si só fala de maneira muito compreensiva através de 

movimentos e de gestos que podem ser transformados em dança. 

 

Dança é movimento. Movimento é gesto, a partir de sua ordenação no 
espaço e dentro do tempo, regulada pelo ritmo interior e pessoal do ser 

dançante, ou exterior a ele, podendo, querendo ou não, expressar 

sentimentos e emoções (MENDES, 2001, p. 75).  
 

 Os movimentos experimentados pela CDH procuram ter um sentido, pois trabalhamos 

em cima de temáticas e através destas tentamos expressar com gestos, sentimentos e emoções 

que estão de acordo com a proposta da coreografia da companhia. Logo temos preocupação 

de transmitir aos nossos expectadores um entendimento do que cada corpo dos bailarinos da 
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CDH quer expressar. Sendo que nós temos a compreensão que as leituras corporais que a 

plateia irá ter serão diversas. 

 

2.2.  PRODUÇÕES COREOGRAFICAS DA CDH 

 

A CDH em todas as suas apresentações buscava primeiramente celebrar a Deus e 

depois levar uma mensagem de conforto, mudança, reflexão, alerta, amor, entre outras, para o 

espectador. Os trabalhos da companhia estão também ligados ao contexto social relacionado 

ao teatro, música, dança e outros. Estas experiências resultaram em diversas coreografias e 

espetáculos em que vários temas são abordados. 

 Anteriormente, quando o grupo estava sob a direção de Ronaldo Alcântara, participei 

da montagem de um musical chamado A natureza chora que tinha como objetivo principal a 

conscientização de preservação da natureza e o respeito aos animais. Os personagens deste 

espetáculo eram diversos, como: cachorro, macaco, tigre, zebra, pássaros, borboletas, árvore, 

cachoeira, flor, caçadores e uma menina que se chamava Lili, que era interpretada pela 

Carmem Moreira, uma das integrantes mais antigas do grupo. Seu papel era defender o meio 

ambiente e os animais. Além disso, tinha uma facilidade de se comunicar com a floresta, os 

animais, rios e vegetais. Quando Lili percebeu que a floresta estava sendo desmatada e os 

animais estavam morrendo, ela decidiu investigar a causa disso tudo e descobriu que os 

caçadores estavam ilegalmente extraindo as árvores e com isso convocou os animais para que, 

unidos, expulsassem aqueles homens que estavam destruindo toda a floresta. Assim, Lili e 

seus amigos animais traçaram planos e colocaram em prática, alguns falharam e outros 

tiveram sucesso e aqueles malfeitores foram embora e a floresta foi salva pela união de todos, 

e para celebrar a grande vitória da natureza, os animais dançam expressando a sua alegria pela 

conquista alcançada.  
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Figura 4: Coreografia Vamos nos levantar 

 

Fonte: Arquivo da CDH 

 

Para se chegar a este processo criativo foi feito uma pesquisa de campo no museu 

Emílio Goeldi, para observação de movimentos de determinados animais que iriam fazer parte 

deste espetáculo. A composição coreográfica foi criada por alguns integrantes do grupo que 

na época possuíam um conhecimento de música e movimento corporal de dança e das artes 

marciais e só a partir dai era ensinado para os demais integrantes do grupo. A pesquisa das 

musicas foi feita de acordo com o texto do musical proposto, somente após isso eram criados 

os passos da coreografia. Algumas dessas músicas tinham letras que falavam da importância 

da natureza. 

Os figurinos foram pensados em malhas de diferentes cores, dependendo do animal ou 

personagem que ia ser interpretado, alguns destes foram customizados (tingidos). O modelo 

da malha era justo ao corpo dando a ideia de pele desses animais. A maquiagem da pele do 

rosto era a pasta base d’agua, para somente depois fazer os desenhos de acordo com o seu 

personagem. Foi à primeira vez que eu usei uma maquiagem no rosto, lembro que durante a 

apresentação eu transpirava muito e a base d’água escorria em meu rosto isso foi muito 

engraçado, pois eu parecia está com o rosto todo deformado, mas assim mesmo continuei 
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dançando. Todos os integrantes que interpretavam algum personagem utilizavam maquiagem, 

assim como mostro na figura abaixo de Ronaldo Alcântara interpretando um pássaro. 

 

Figura 5: Pássaros 

 

Fonte: Arquivo da CDH 

 

No cenário deste espetáculo colocamos folhas de árvores verdes e secas espalhadas 

pelo palco para dar a ideia de uma floresta, tinha um painel de fundo que ficava na parede e 

nele continha um desenho de uma imagem de floresta. Como neste espetáculo nós iriamos 

utilizar muito a nossa voz fizemos um laboratório de voz onde aprendemos a projetá-la, 

particularmente eu não me sentia bem executando esse laboratório porque tinha vergonha 

devido o pouco tempo que tinha na igreja e os demais já estavam lá há  mais tempo e, 

também, por causa da minha timidez, que várias vezes me deixava acomodado. Entretanto, 

percebi que este laboratório foi muito importante, pois neste espetáculo foram usadas cenas 

que a voz tinha que prevalecer através do canto e da fala. O personagem macaco interpretado 

pelo meu querido irmão Carlos Augusto Monteiro era um deles que mais utilizava a voz. 
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Figura 6: Macaco 

 

Fonte: Arquivo da CDH 

 

Vejo que este espetáculo não era somente voltado para o público adulto e sim para 

todas as idades, mais precisamente para as crianças, pois a história era bem compreendida e as 

músicas eram alegres de acordo com essa faixa etária infantil. 

A companhia tinha várias coreografias e espetáculos, mas quatro dessas me chamaram 

a atenção: Por tudo que tú és, Pai nosso, Rei dos reis e Pela via dolorosa. Elas tinham algo 

em comum tanto na música quanto na coreografia, as músicas eram mais lentas logo as 

movimentações corporais acompanhavam essa sonoridade que era compreendida nos corpos 

dos bailarinos mais facilmente. Sobre a relação dança e música, vale a pena dizer: 

 

A dança pode guiar a música ou vice-versa. Na África subsaariana, 

sobretudo no caso das danças de solistas, a interação é particularmente 
marcada por uma modificação de passos que o mestre tamborzeiro segue 

com os olhos atentamente – o dançarino leva aquele a mudar o ritmo 

musical. Em outros momentos, o mestre tamborzeiro induz o dançarino, por 

uma nova fórmula rítmica, a [performar] novos passos. Na Índia, 
igualmente, e notadamente na dança dramática do Kathkali, o tamborzeiro 

principal observa os movimentos do dançarino/ator e se adapta aos seus 

ritmos. (CAMARGO, 2013, p. 36). 

 



30 
 

O músico tem o poder de fazer com que a música influencie nos movimentos do 

dançarino, levando este a se movimentar conforme a mudança musical, levando em 

consideração a sua pulsação, que deverá se adaptar com os passos do dançarino, ou seja, caso 

esta desenvolva uma frequência lentamente é óbvio que os passos do dançarino 

acompanharão o ritmo musical oferecido, e se esta frequência ou andamento musical for 

rápido este também influenciará na sua movimentação levando este a se movimentar mais 

rapidamente. 

Contudo, isto pode acontecer também ao contrário, pois o próprio dançarino pode 

entusiasmar os músicos com seus movimentos corporais para a realização da mudança da 

música conforme as suas movimentações. Prontamente, os músicos precisam estar atentos 

para todas as movimentações exercidas por estes dançarinos, porque a música pode ser guiada 

pelos seus passos mudando o seu ritmo musical sendo ele rápido ou lento com a intensidade 

forte ou fraca, isso sem perder a conexão entre esses dois fatores abordados que são a música 

e a dança ou vice-versa.  

 Ao se tratar de música e dança contemporânea, de modo particular, essas “regras” 

podem ser alteradas dependendo da proposta do músico e do bailarino. Muitas vezes a dança 

foge dos padrões rítmicos ditados pela música, como se percebe, por exemplo, nas obras de 

Merce Cunningham
3
 e John Cage

4
 (SILVA, 2005) e, tantas outras vezes, a dança pode até 

mesmo acontecer sem música. 

 Segundo Silva (2005), a relação dança e música data de períodos remotos da 

humanidade, sendo, inclusive, utilizada em contextos sagrados. A autora esclarece que 

antigamente as dançarinas atuavam nos templos das divindades ao som de instrumentos de 

corda e percussão como harpas e pequenos tambores, a dança também vinha acompanhada 

pela poesia ao som de hinos de celebração.  

No caso da CDH, considerando essas relações com a música, as sequências 

coreográficas no grupo eram feitas no mesmo lugar e tinham pouco deslocamento. Mesmo 

sem saber já trabalhávamos os níveis espaciais. Os níveis espaciais, segundo Laban, podem 

ser: alto, médio e baixo, conforme explica a autora Lisa Ullmann. Laban (1978, p. 63) diz: 

“Os gestos dirigidos para linha vertical baixo cima; ou perto das juntas do membro em 

movimento são baixos, altos ou médios, respectivamente”. Logo, entendo também que o 

corpo deitado ao chão está ao nível baixo, e ajoelhados ou acocorados estão no nível médio e 

                                                             
3
 Coreógrafo norte americano que foi um dos precursores da dança pós-moderna. Cf. Silva, Eliana Rodrigues. 

Dança e Pós-Modernidade. EDUFBA: Salvador, 2005. 
4 Músico e compositor norte americano que trabalhou em parceria com Merce Cunningham. Cf. 

http://johncage.org/.  

http://johncage.org/
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em pé nível alto, sendo que este corpo pode estar em movimento ou parado. No caso da 

montagem coreográfica da CDH, uns ficavam de joelhos outros em pé e os demais ficavam 

em pé em cima de bancos para alcançar um nível mais elevado.  

O Grupo acreditava e acredita nos princípios de um Deus que Cura, Batiza no Espirito 

Santo, Salva e Em Breve Voltará. Deste modo as coreografias sempre retratavam esses 

assuntos logo fomos convidados para nos apresentarmos em uma programação de celebração 

de cura de um menino que nasceu com problema no coração e, depois de um bom tempo 

internado no hospital, quando os médicos deram sua alta, seus pais resolveram fazer um culto 

de agradecimento a Deus convidando o grupo para este evento. Lembro que apresentamos a 

coreografia Milagre da vida, que também é uma música, que diz assim:  

Uh........ 

Antes mesmo de ter um nome 
E abrir os meus olhinhos 

Ou alguém ver o meu rostinho 

Eu estava num lugar especial, 
Que Deus fez para mim 

Cercado de amor, de calor. 

Minhas mãos eram tão pequeninas, 
Meus pezinhos, inseguros ainda 

Mas no peito meu coraçãozinho 

Já mostrava que o milagre do nascer, 

Do viver, do existir, outra vez aconteceu... 

Coro 

Eu sou o milagre da vida, 

Milagre da criação 
Com Deus sim eu quero crescer. 

Pois Ele quem me fez nascer. 

As crianças ocupam um lugar 
Muito especial no coração do Pai, 

Pois elas refletem pureza real. 

(Cristina Mel)  

  

Lembro que utilizamos um enorme coração vermelho de papel criado pelo integrante 

do grupo Milson Azevedo que no final da apresentação o rasgávamos em dois pedaços 

significando a destruição de um coração doente e o recomeço de um novo coração que o Deus 

todo poderoso tinha colocado dentro do peito daquele menino, pois tínhamos a certeza que 

esta pequena criança ia poder desfrutar desta nova oportunidade que a vida lhe estava 
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proporcionando para o seu imaginário infantil que é a diversão, conforme se verifica a seguir, 

em referência à criança: 

 

A criança, por sua própria natureza, corre, salta, brinca, grita e ri, adentrando 

sua ludicidade de forma simples. O que ocorre, porém, no interior das 

brincadeiras e jogos, é mágico; são sentimentos que se constroem e se 
descontroem a cada experiência vivida. É brincando que a criança constrói 

conhecimentos da sua cultura e também aprende a desenvolver papéis, pois 

brincar é construir e reconstruir a realidade partindo do imaginário. 
Brincando, a criança coloca em pauta os problemas do seu dia a dia, mesmo 

os mais difíceis de serem solucionados, buscando alternativas para a sua 

resolução. Brincar é, portanto, experienciar a vida. É se divertir em todas as 
etapas que compõem este processo, inclusive no ato de errar, pois a 

possibilidade de errar é uma das melhores partes do ato de brincar, uma vez 

que esta se torna desafiadora, e é o desafio que move a brincadeira. 

(ANDRADE, 2013, p. 19).  

 

Inclusive, foi pensando nisso que construímos o espetáculo chamado. Loja de 

Brinquedos, que foi apresentado no ginásio da Faculdade de Educação Física da Universidade 

do Estado do Pará (UEPA) numa programação voltada para as crianças. Nesta apresentação 

tinha vários personagens como os soldados, palhaço, bailarina, bonecas. As coreografias eram 

bastante alegres, ora era uma sequência coreografada e ora eram brincadeiras, tudo era tão 

mágico, podíamos sentir a felicidade das crianças ao observar cada personagem, mas o que 

elas ficaram mais encantadas foi com a bailarina da caixinha de música que, por estratégia 

nossa, fizemos esta bailarina aparecer somente no final. Este personagem foi interpretado por 

minha prima chamada Karla Lima, que na época era muito jovem e que por motivo de um 

fato da vida hoje não se encontra no meio de nós. 

Este espetáculo ficou em cartaz por muito tempo. Recordo que apresentamos em 

escolas, em igrejas nas famosas Escolas Bíblicas de Férias (EBF), que é uma escola para 

crianças e adolescente que tem o objetivo de desenvolver um tempo de entretenimento e 

conhecimento bíblicos durante o período de férias escolares. Este evento acontece no mês de 

julho, que é o mês em as crianças estão de férias da escola formal. Este espetáculo deu tão 

certo que foi repassado em várias gerações. 

As obras mais conhecidas do grupo foram: 

 

 Peça teatral: Salva Para Servir; O Julgamento; O Diretor Inconformado (Comédia); 

Atos II. 
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 Jograis: 7 Passos ao Pé da Cruz; Os Campos Estão Brancos para a Ceifa; Ser 

Dizimísta. 

 Espetáculos / Musicais: A Natureza Chora; Loja de Brinquedos; Morte e Ressureição 

de Cristo; Escolha. 

 Coreografias: Por tudo que tu és; Pai Nosso; Rei dos Reis; Pela via Dolorosa; A 

Salvação; Odicéia 2001; Expressão de Louvor; Santo Deus Usa-me; Flash Dance; 

Vozes da Primavera; Compromisso; Salmo 23; Louve; Bandido ou Herói; Toque no 

Altar; Eis me Aqui; Restitui; Pisa no Inimigo; Caminho da Perfeição; Deus vai Agir; 

Abraça-me; Dançando como Rei Davi; Aos Pés da Cruz; Ele escolheu nos Amar; 

Escolha; Ele. 

 

Estas obras tem um objetivo de difundir uma ideia cristã pautada na Bíblia, levando 

uma mensagem às pessoas que frequentam uma igreja cristã ou não, pois a CDH realiza 

também as suas apresentações em locais abertos ao ar livre. Estas coreografias também 

refletem na vida dos integrantes do CDH, visto que para nós interpretarmos as coreografias 

temos que estudá-las, até chegarmos a um resultado que venha condizer com a proposta que 

queremos apontar. Logo, o que circunda mesmo estas obras é a propagação do Evangelho por 

meio da dança, como foi observado acima, o que me leva a crer que se trata de um fenômeno 

que transita entre as funções religiosa e artística, conforme detalharei mais adiante. 
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3. CORPOS QUE CELEBRAM A DEUS ATRAVÉS DE CRIAÇÕES 

COREOGRÁFICAS 

 

3.1. CORPO E CULTURA 

 

O corpo humano é reflexo de experiências vividas, nele encontram-se marcas tanto 

positivas quanto negativas que, ao decorrer do processo da vida, são exteriorizados, 

demonstrando a identidade de cada indivíduo, pois vejo que a formação deste vem e nasce da 

família e da sociedade no qual se está em contato. Logo, torna-se produto desta expressando 

seus movimentos em gerações como diz Daolio (1995, p. 98): 

 

[...] Corpo este que, considerado como produto da sociedade e da        

cultura, pode ser compreendido em termos de tradição social, sendo os 

movimentos por ele expressos transmitidos através de gerações [...].  
 

Em relação a isto, a identidade corporal é transmitida e amadurecida no meio da 

convivência que este corpo recebeu de sua cultura, como dito anteriormente. Durante o 

processo de adaptação no meio de seus hábitos de vida, houve trocas de informações e 

investigações que resultaram em experiências particulares que deram a cada sujeito a 

desfrutar de uma leitura de mundo. 

O corpo está em comunicação com a multiplicidade do mundo e com várias formas de 

corporeidade, experimentando signos e códigos caracterizados pela individualidade de 

informações interiores e exteriores de um determinado corpo. Portanto, a identificação de um 

indivíduo está tão explicita nos seus gestos como: sentar, falar, andar, olhar e entre outros. 

Logo, este corpo estará em constante mutação dependendo do tempo de experimentações 

vivenciadas.                                                                        

  

A identidade de um indivíduo, assim como as suas vivências corporais, são 
duas instâncias que trabalham em cooperação, de modo que ambas 

arquitetam mutuamente esse indivíduo, ou antes, se a identidade é no corpo, 

quer dizer que esse último, por sua vez, reflete a identidade. (MENDES, 
2010, p. 169). 

 

Toda técnica de fabricação de qualquer material precisa passar por um processo até 

chegar a um resultado desejado, assim pode ser também a técnica aplicada ao corpo, sendo 



35 
 

que este possui sua própria singularidade de movimentos que foram adquiridos a partir de sua 

cultura trazendo códigos herdados pelos meios de sua convivência. 

O corpo para adquirir uma técnica necessita de disponibilidade para o seu aprendizado 

e aperfeiçoamento, e durante todo esse processo o mesmo é orientado para chegar a um 

determinado efeito. Esta transformação possui um começo e um fim, pois, podemos levar em 

consideração o tempo necessário para absorver todas as informações que este corpo precisa 

ter. 

É importante ressaltar que toda técnica corporal pode ser compartilhadas para outra 

pessoa, porém, a mesma será diferenciada quando for recompatilhada, pois, será outro corpo 

que irá receber esta informação, corpo este que possui formas, texturas e convivências bem 

distintas. 

Portanto, o corpo recebe várias informações diariamente sendo essas visuais, sonoras e 

através do tato, para dominar esta técnica corporal é necessário que ocorra uma série de 

passos que são formados consciente e inconscientemente, na vida cotidiana usamos uma 

técnica corporal que foi condicionada pela nossa cultura. A técnica pode ser definida como o 

grau de habilidades ou de domínio com diferentes formas de demonstração, sempre 

respeitando sua singularidade. 

 

Ora, uma técnica aplicada sobre o corpo é sem nenhuma dúvida atividade 

intermitente. Ela possui um começo, um fim, como tal, ela é inteiramente 

orientada para a produção de um efeito, a obtenção de um resultado sobre 

um objeto que, ao invés de ser material, como são uma cerâmica, uma cesta, 
uma jóia, é o próprio corpo humano. Longe de ser contínua, a duração da 

técnica corporal varia em função do tempo necessário à transformação ao 

porte ou ao deslocamento do objeto corporal que se torna mais uma vez o 
protagonista da ação. (FRANCE, 1998, p. 141). 

  

O autor acima nos leva a reflexão de que no corpo há uma ação e reação do homem 

com o meio que o circunda, pois este meio no qual um corpo se encontra leva-o a um 

resultado de transformação e também de deslocamento de movimentações corporais, sendo 

que estes gestos possui um início, meio e fim até chegar a o seu resultado. 

Enfatizo daqui em diante que todo corpo traz dentro de si atos que lhes foram 

ensinados por alguém, sendo eles crianças ou adultos, estes ensinamentos acontecem de uma 

forma imitada ou através de uma educação. Ensinamentos que integram os diversos meios de 
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expressão do corpo, podendo conhecer e desenvolver todo o potencial do corpo que se 

expressam de várias maneiras. Como explica Siqueira: 

 

O corpo adquire significado por meio da experiência social e cultural do 

indivíduo em seu grupo, tornando-se discurso a respeito da sociedade, 

passível de leituras diferenciadas por atores sociais distintos. Sua postura, 
forma, disposição, suas manifestações e sensações geram signos que são 

compreendidos por uma imagem construída e significada pelo interlocutor. 

Os gestos e movimentos desse corpo também são construídos, aprendidos no 
convívio em sociedade – seja diretamente, no contato interpessoal, ou por 

imagens e representações veiculadas por meio de comunicação (SIQUEIRA, 

2006, p. 42).  
  

As atitudes corporais são consequências de resultados positivos que deram certo para 

outra pessoa e que, por causa disto, sua atitude de imitar não seria outra senão a cópia. O 

mesmo acontece com toda maneira corporal, pois cada ser humano tem hábitos que lhe são 

próprios.  Logo, o ser humano tem faculdade muito grande de imitação, outras que as têm 

bem fracas, mas todos passaram por este mesmo processo. Estas imitações geralmente 

acontecem porque a pessoa imitada é alguém conhecida e de muita confiança tanto do adulto 

quanto da criança. “O que se passa é uma imitação prestigiosa. A criança, como o adulto, 

imita atos que obtiveram êxito e que ela viu ser bem sucedidos” (MAUSS, 2003, p. 215).   

O corpo tem a facilidade de aprender tudo o que está bem próximo, como por 

exemplo: comer como os pais comem; sentar-se e outros. É certo que cada cultura tem seus 

próprios hábitos de vida e que essas diferenças vêm sendo mostradas claramente em variados 

corpos. Logo, concordo com Mauss (2003, p. 215), Que diz: “o indivíduo toma emprestado à 

série de movimento de que ele se compõe do ato executado à sua frente ou com ele pelos 

outros”.  

Entretanto isto é dado ao ser humano quando criança, pois estes foram provavelmente 

os primeiros seres que foram treinados e como “o corpo é o primeiro e o mais natural 

instrumento do homem” (MAUSS, 2003, p.217). O corpo possui várias habilidades, mas este 

domínio corporal só é possível se existir atenção a qualquer ação corporal. Deste modo, seja 

no teatro ou na dança, os resultados serão positivos. 
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3.2 CORPO-ADORACÃO 

 

Como foi dito no subcapítulo anterior, cada ser humano possui sua identidade corporal 

adquirida pela sua vivência. O corpo na adoração possui também seus códigos de expressão 

que foram obtidos em um contexto religioso, sendo que através desta linguagem corporal da 

adoração o ser humano se comunica com Deus por intermédio de um vocabulário próprio, 

sensibilizado para adorar a Deus. 

 A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espirito Santo e temos que ter cuidado ao 

realizar atos que não são da vontade de Deus, pois temos que ter ordem e decência como diz 

em 1Co  (14.40): “Portanto, façam tudo com decência e ordem”. A Companhia de Dança 

Holocausto sempre pensou no corpo como instrumento em favor as obras de Deus, pois 

através de nossos corpos selecionamos movimentos que para nós sejam apropriados à 

determinada apresentação, sempre zelando pelos valores que aprendemos na própria igreja, 

tais como: respeito ao próximo, o cuidado para não escandalizar o corpo e o uso de uma veste 

que sejam apropriadas para igreja ou para adorar a Deus. Esses são códigos de um artista 

cristão que celebra com música, teatro e dança. 

Na companhia experimentamos vários gêneros de dança para enriquecer o nosso 

repertório de movimentos corporais. Vemos isto como um despertar para os integrantes desta 

companhia, porém existem aqueles componentes que nunca experimentaram nenhum gênero e 

tem a oportunidade de vivenciá-lo dentro da CDH e tem também aqueles que já tiveram uma 

vivência na Dança. Logo, selecionamos somente os movimentos que são cabíveis para nós.  

Durante alguns anos o corpo era visto como pecaminoso, pois este era exposto em 

movimento. Isto infelizmente é visto em algumas denominações, vejo que a igreja deve agir 

como facilitadora na adoração em todos os tipos de artes e por consequência disto, assim, 

abrir espaços para que todos possam expressar seu louvor a Deus, pois ela precisa estar atenta 

ao artista cristão como parte da igreja. Sei que existem muitas pessoas dentro da igreja que 

tem a facilidade de executar a arte sendo ela na música, no teatro, na dança e muitas outras, 

esses artistas necessitam de oportunidades para poder demonstrar seus talentos. Não devemos 

nos esquivar das responsabilidades da cultura na qual estamos inseridos, devemos mentoriar 

com reflexão a arte e a cultura em todo o nosso contexto. 

Cremos que a arte é um presente dos céus para toda a humanidade e esta arte pode 

também ser expressa pelo corpo, pois esta demonstração corporal dever ser observada com 
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mais atenção pelos nossos líderes religiosos como já foi notada antigamente. Os primeiros 

padres cristãos aprovavam o uso dança em cerimônias religiosas desde que seu conteúdo fosse 

de fundo sacro, e não profano [...]. (COIMBRA, 2003, p. 37).  

        

3.3. TRIADE: CORPO-CRIAÇÃO-COREOGRAFIA 

 

O corpo não é apenas uma pele que cobre os nossos ossos, nossos músculos e que por 

cima dele colocamos roupas estilosas e bonitas que muitas vezes são influenciadas pela 

sociedade que impõem regras e ditas sobre como o nosso corpo deve se comportar em 

diferentes lugares, como em casamento, por exemplo. Nossos atos devem ser educados e 

nossas roupas sempre adequadas para tal evento, assim também modificar estruturalmente o 

corpo através do comércio dos medicamentos que em sua maioria vem quimicamente 

elaborada com drogas, sem falar das famosas cirurgias plásticas que tem o objetivo de tirar ou 

acrescentar algo no corpo, essa “agressão” corporal é reflexo de um corpo que a sociedade 

chama de “padrão”. 

Usamos o corpo para correr, saltar, alimentar – ser, rir e chorar. Ao se tratar deste é 

importante observar que este possui sua própria cultura, trazendo nele valores, normas e 

costumes que foram adquiridos no decorrer da vida, como vimos nos subcapítulos anteriores. 

Podemos compará-lo como nossa casa que precisa de cuidados e reparos para que ela não 

caia, assim também é o corpo que necessita de cuidados e atenção para que este não venha 

sofrer lesões, doenças entre outros. Para que isso não aconteça é necessário ter uma vida 

saudável com atividades físicas e boa alimentação.  

O corpo expressa suas necessidades e pode se relacionar com outro por meio, 

principalmente, da linguagem corporal. Logo a dança vê esses gestos singulares como um 

fator muito importante para o processo de criação. Neste processo a busca pelo novo 

movimento gera uma incessante investigação que pode se deparar com diversas situações, 

mas sendo que estas irão favorecer ao corpo do pesquisador movimentos que sejam 

particulares dele. Logo, concordo com Érica Verderi que diz. 

 

O movimento humano, qualquer que seja ele, é dotado de significados 

elaborados pela mente que, quando exteriorizados, expressão sua linguagem 
por meio do corpo. O momento é de ousar e buscar novos métodos e de 
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estarmos abertos as contribuições de outras ciências, que acompanham de 

perto a evolução do homem como um todo. (VERDERI, 2009, p. 48).  

 

Dentro de um processo de criação o corpo carrega dentro de si diversos signos 

adquiridos na sua vivencia com o mundo, que se misturam com as novidades que vão 

surgindo no decorrer de todo o processo, processos estes que se enriquecem com várias 

informações transmitidas para o ser humano pelo meio que este se encontra, pois vejo este 

corpo no centro onde ao seu redor tem-se uma pluralidade de conhecimentos. Logo cabe a 

este adquirir para a sua criação aquilo que é mais pertinente para ele. 

Pensando nas argumentações acima, para se compor uma coreografia é necessário 

refletir sobre o processo criativo e só depois disso dar-se o início à forma de uma composição 

de movimentos em dança, que será chamada de coreografia. Mas, para se chegar a este 

resultado o corpo precisar estar conectados com as sensações, percepções e sentimentos com 

o meio que o cercam. Isto é muito visível na dança e também enriquece a expressão corporal, 

dando assim uma passagem imensa ao imaginário da criação coreográfica.  

 

A expressão corporal se propõe, precisamente, a abrir caminhos e 

possibilitar a representação deste mundo imaginário. Por isso, além do 
desenvolvimento do corpo, devemos cuidar do desenvolvimento do 

imaginário. Assim poderemos sentir e compreender as situações que nos são 

dadas na experiência e criar novas situações [...] (BRIKMAN, 1989, p. 76). 

 

 Entendo também que a criação coreográfica é iniciada a partir de indutores de 

estímulos externos e internos, sendo eles: um tema, música, imagens, textos, sons e entre 

outros. Essas qualidades requerem pesquisas, seleção, organização para criação. 

Na CDH as composições coreográficas são criadas pelo elenco através de suas escritas 

corporais que os integrantes adquiriram no percorrer de sua vida. Buscamos criar algo novo 

para o grupo com base em suas experiências de vida anteriores, considerando nestes sujeitos, 

portanto, suas “técnicas corporais” (MAUSS, 1974). Vejo que nesta busca é que se estabelece 

a relação entre o corpo e a criação coreográfica na CDH.   
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4. ANÁLISE DE PROCESSO CRIATIVO DO ESPETÁCULO ESCOLHA, DA CDH 

 

 O processo de criação do espetáculo “Escolha” veio com a necessidade de uma 

apresentação no dia 13 de dezembro no ano de 2009 com duração de 25 minutos, sendo que 

não queríamos criar uma dança voltada para a tradicional festa natalina e sim mostrar outra 

realidade baseando-se na falta de conforto, carinho, liberdade entre outros em nossa 

sociedade. No início deste procedimento a companhia pensou em usar o áudio visual como 

uma ferramenta que pudesse levar mais rápido as informações aos telespectadores. 

Prontamente fizemos uma pesquisa em busca de imagens, frases e perguntas que 

demostrassem situações críticas sobre os assuntos que queríamos abordar, tais como 

abandono, cárcere e violência. 

 Somente após estas pesquisas foram feitos diversos laboratórios de movimentações 

corporais, alguns deles foram de forma livre para aproveitar a espontaneidade dos bailarinos, 

e outros foram instigados pelas imagens que o grupo selecionou. Uma delas foi a imagem de 

um feto que foi abandonado dentro de um cesto de lixo. Também utilizamos movimentações 

que dessem ideia de estar aprisionado atrás de uma grade, ou “aprisionado” pela sociedade 

que impõe suas regras e até mesmo preso em nossas próprias casas com medo de assaltos. 

Além disso, utilizamos movimentos com recorrência a um desafio demostrando a violência 

envolvendo homens, mulheres e crianças, pois isto infelizmente é visto em nossa sociedade, 

pessoas se ofendendo verbalmente e até mesmo se agredindo corporalmente. Isto levou a 

CDH a trabalhar o processo de pesquisa de criação tanto em grupo como individualmente. 
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    Figura 7: Laboratorio de pesquisa 1                    Figura 8: Laboratorio de pesquisa 2 

          

Fonte: Arquivo da CDH                  Fonte: Arquivo da CDH 

 

As músicas escolhidas em sua maioria foram instrumentais, e estas foram divididas da 

seguinte forma, em cada apresentação das imagens era tocada uma música que dialogassem 

com as imagens e eram refletidas pelo um data show na parede do fundo do palco. Estas 

músicas foram escolhidas cuidadosamente, pois queríamos que o público se comovesse com a 

realidade que infelizmente se encontra em nossa sociedade. 

O espetáculo Escolha é um dos trabalhos mais atuais da companhia e diferencia-se em 

relação às outras criações coreográficas, pois através dele procuramos fazer algo novo tanto 

para nós, bailarinos da companhia, quanto para quem fosse assistir.  

Utilizamos fatos do cotidiano que é bastante visto na prática da sociedade e 

transformamos em coreografia e assim, o que antes era tido como um acontecimento de cunho 

prioritariamente prático, passa a ter uma função dominante artística, uma vez que se 

transforma em coreografia. Ocorre aí uma mudança de qualidade simbólica, a que Paes 

Loureiro denomina de “conversão semiótica”. Sobre este conceito, diz o autor: 

 

 É o processo de mudança de função ou de significado dos fatos da cultura, 

ressaltando especialmente as artes, quando se dá uma mudança de 
dominante, re-hierarquizando dialeticamente as outras funções 

(LOUREIRO, 2009, p. 153). 
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Com este conceito entende-se que há uma transformação no significado dos fatos 

culturais, e levando isto para dança pode-se discutir essa mudança chegando a um resultado 

de reordenação desses fatos. 

No caso de espetáculo Escolha, além da função artística, há que se levar em 

consideração a função religiosa, pois se trata de uma obra criada para um contexto específico 

que é a Igreja Cristã. Neste caso, pode-se dizer que ocorrem sucessivas conversões semióticas 

no processo de criação. 

Num primeiro momento observamos os fatos cotidianos e os transformamos em 

movimentos e gestos coreográficos para a criação em dança. Porém, não fazemos uma dança 

qualquer, mas sim uma dança de louvor e adoração a Deus, carregada de elementos 

expressivos que remontam aos valores de nossa religião, bem como aos ensinamentos 

bíblicos. 

Desse modo, passamos da função dominante artística à função dominante religiosa. 

Ou melhor, transitamos entre as três funções dominantes a fim de que a nossa dança possa 

existir. Então, entendo que o espetáculo Escolha, da CDH, é como um trânsito por entre as 

funções dominantes de que fala Loureiro em seu conceito de conversão semiótica, 

congregando cotidiano, arte e religião. 

 Nesse espetáculo focamos em três acontecimentos que estão inseridos em nossa 

sociedade. O primeiro foi o abandono, sendo que este vinha acompanhado com três perguntas: 

O que é ser abandonado? Você já foi abandonado? Ou você está abandonando? O segundo foi 

o cárcere e suas perguntas foram. Qual o seu? , como se livrar? O terceiro e último 

acontecimento foi violência, com as seguintes perguntas: Você é uma vítima ou um agressor? 

Que tipo de violência você está sofrendo?.   

Essas perguntas surgiram em meio a um diálogo fazendo conexão com cada frase. A 

CDH chegou ao acordo que estas indagações vinham para contribuir na proposta do 

espetáculo, pois estas tinham o objetivo de fazer que os espectadores refletissem no momento 

da sua leitura individual, por isso acreditamos que no momento dessa leitura particular, estes 

iriam responde para si mesmos ou não. 

Antes de cada pergunta vinham algumas imagens que possibilitasse à reflexão do 

público, procurado estimular ou não o lado sensível deste. Vejo que isto faz parte do lado 

biológico do ser humano, dando a este um modo de convivência entre as pessoas, como diz 

Ostrower ao refletir sobre processos de criação: 
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[...] sensibilidade das pessoas fazem parte de sua herança biológica, são 
qualidades comportamentais inatas, ao passo que a cultura representa o 

desenvolvimento social do homem; configura as formas de convívio entre as 

pessoas [...] (OSTROWER, 2008, p. 11). 

  

Foi nesta forma de convívio no grupo que discutimos sobre o figurino, então foi 

decidido trabalhar apenas com dois tipos de cores sendo eles o preto e o branco demonstrando 

o bem e o mal. Neste figurino alguns cortes foram feitos horizontalmente e verticalmente 

representando a sociedade que sofre com os descasos, e por causa disso, a mesma traz em seu 

corpo marcas negativas que levam a praticar atos que consequentemente levam ao abandono, 

ao cárcere e à violência. Os figurinos primeiramente foram desenhados manualmente em uma 

folha de papel com a ideia de todos os integrantes do grupo. 

 

Figura 9: Figurino feminino 

 

Fonte: Arquivo da CDH 
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Figura 10: Figurino masculino 

 

Fonte: Arquivo da CDH 

 

Além da projeção do data show como foi dito anteriormente, duas palavras foram 

fixadas na parede do palco sendo elas “ agora” e “ hoje”. Estas palavras para a CDH só teriam 

sentido apenas no final de todo o espetáculo, pois somente no fim foi deixada uma frase 

exclamativa: “faça sua escolha!”. Mas, sabemos que estas palavras poderiam ser interpretadas 

diferentemente pelas pessoas que ali se encontravam, portanto, sabemos que cada um absorve 

o que vê de forma distinta. Entretanto, a relação entre as imagens e as palavras recorre a um 

pensamento particular de cada pessoa. 
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Figura 11: Espetáculo ESCOLHA 

 

Fonte: Arquivo da CDH 

 

O principal motivo deste espetáculo não era apenas mostrar o que a nossa sociedade 

está passando, mas sim poder mostrar para a mesma que nós mesmos podemos fazer nossas 

escolhas de vida, pois é através dessas escolhas que conseguimos desfrutar das circunstâncias 

que a vida nos oferece. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Dança impactante.    

 

A dança de celebração das igrejas evangélicas está indo para fora de seus templos com 

o objetivo de divulgar suas mensagens, sendo que esta experiência acaba impactando tanto 

aos espectadores que assistem quanto para os praticantes desta dança religiosa.  

Vejo que há um crescimento desta arte nos templos religiosos e creio que a CDH 

colaborou para esse crescimento. Por isso a CDH me levou a fazer esta reflexão da trajetória 

histórica deste grupo, possibilitando-me diversos caminhos para compreensão do 

desenvolvimento dos aspectos desta pesquisa que é a criação coreográfica da CDH vivenciada 

e experimentada, que ficaram registradas em meu corpo e também em cada corpo de todos os 

integrantes do grupo que dela fizeram parte e dos que estão integrando a companhia agora.  

Com isso cheguei ao ponto da necessidade da busca de novas ideias de movimentos 

corporais para o repertório da companhia, pois para se chegar a esse objetivo foi levantado um 

procedimento metodológico de pesquisa qualitativa com ajuda dos atuais participantes da 

CDH e colhendo dados, fazendo entrevistas com os ex-integrantes da companhia. Este estudo 

é enriquecido com livros como a Bíblia junto a teóricos que abordem processos de criação. 

Penso que a criação para área da dança é muito importante, pois estimula aluno a 

desenvolver aquilo que é novo para seu corpo e até mesmo possa ser que venha surgir uma 

nova dança ou novos movimentos para o campo da dança. É isso que CDH busca em suas 

criações o novo, sabemos que a cada dia uma novidade aparece no mundo como o avanço da 

tecnologia, e é isso que me dar estímulo para continuar esta pesquisa pensando sempre em 

que caminho seguir para uma nova criação. Por isso, observo que isto é uma pesquisa 

continua que irá beneficiar a CDH e também outros grupos evangélicos que queiram exercitar 

suas reflexões religiosas para o meio cientifico ou não. 

Logo, ressalto que as danças que a companhia cria para as determinadas apresentações 

estão ligadas também a uma celebração particular dos bailarinos da CDH que são seus signos 

e códigos adquiridos pelas suas vivências isto é a soma de um fazer artístico da dança com 

experiências pessoais e que através disso nasce um estudo do corpo que nos leva a um 

trabalho de ensaios e ensaios que não tem fim, pois sempre queremos mais. Portanto que esta 

pesquisa da trajetória de dança da CDH venha possibilitar ideias para outros intérpretes 

pesquisadores da dança 
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ANEXOS 

Figura 12: CDH 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: arquivo da CDH 

 

            Figura 13: Um dos lideres da CDH                                      Figura 14: Te louvo com danças 
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