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Resumo 
 
Esse texto tem como objetivo apontar as aproximações possíveis entre o audiovisual e a 
dança, especificamente por meio da videodança. Feita para a tela, mas também tendo o 
corpo como um de seus suportes, a videodança coloca em questão como o entrelaçamento 
entre áreas artísticas distintas possibilita o surgimento de propostas híbridas e, ao mesmo 
tempo, de identidade flutuante. Utiliza-se para isso noções de videodança e como o 
audiovisual, ao se aproximar da dança, pode gerar o lugar do devoramento. 
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Abstract 
 
This text aims to point out the possible similarities between audiovisual and dance, 
specifically through the videodance. Made for the screen, but also with the body as one of its 
supports, the videodance brings into question how the entanglement between different 
artistic areas enables the development of hybrid proposals and at the same time floating 
identity. Notions of videodance are used to achieve the aim of this paper and how visual arts, 
in its approaching to the dance, can generate the place of devouring. 
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Percurso 

Na contemporaneidade o trabalho de pesquisa no campo da arte tem nos 

colocado diante de verdadeiras encruzilhadas conceituais. Muitas das vezes os 

objetos sofrem visivelmente um efeito de mistura entre expressões, que tem uma 

existência histórica tranquila quando nos referimos as suas técnicas ou formas 

tradicionais. Aparecem então, na atualidade, mitigadas, transformadas, 

contaminadas, baseadas, repaginadas (os termos são numerosos paremos então 

por aqui) por questões, técnicas, possibilidades de circulação, novas tecnologias, 

impactos políticos (aqui também os termos são extremamente numerosos então 

novamente deixemos a lista extensa para outra hora). Assim se coloca um problema 

que este paper pretende apenas iniciar a discussão. Vejamos; temos, nos últimos 

anos, percebido com cada vez maior frequência, pesquisadores e estudantes do 

campo das artes depararem-se com um espaço relativamente indefinido entre 
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possíveis definições e fronteiras entre expressões artísticas. Como ignorar a 

sobreposição entre os campos expressos no título desse trabalho? E, se é 

impossível ignorar, como lidar com o tal efeito de mistura em que é cada vez mais 

comum vermos expressões tradicionais artísticas reivindicarem o audiovisual como 

parte integrante e mesmo essencial de sua auto-definição? O que faremos a partir 

de agora é tentar apontar esse efeito de mistura através do conceito, desenhado 

aqui de maneira ainda muito preliminar, de devoramento. 

A curiosidade sobre a questão vem do trabalho com o campo da videodança. 

Mais do que a simples soma de vídeo e dança, esse se apresenta como um espaço 

de experimentação, que surge do encontro entre corpo, imagem e movimento. Esse 

entrelaçamento de linguagens, longe de fechar definições, tem possibilitado uma 

ampla e vasta produção artística situada nas tênues e cambiantes fronteiras das 

artes. Como pensar a videodança e sua relação com o audiovisual é o caminho aqui 

proposto. Não se trata, porém, de oferecer respostas, mas, sim, assinalar algumas 

reflexões sobre o tema. 

O audiovisual e a videodança  

O cinema é chamado por Canuto (1995) de sétima arte por uma razão que 

parece esquecida: ser a síntese de várias outras artes, nomeadamente, dito por ele, 

artes do espaço (arquitetura, pintura e escultura) e artes do tempo (a música e a 

dança), estabelecendo com essas expressões artísticas uma relação de 

aproximação e apoio onde, naquele momento histórico, buscava legitimar-se como 

arte. A idéia de síntese já traz em seu conteúdo uma direção de interpretação em 

que, para ser arte, devia o cinema trazer para o campo de suas técnicas e conteúdo, 

procedimentos e processos de constituição já existentes em outras formas artísticas. 

Claro está que é o próprio cinema que está em questão aqui e permanecerá em 

questão por muitas décadas ainda.  

Serve-nos esse retorno no tempo para criar continuidades também com o 

conceito de dança. Desde o século XVIII, autores vêm se dedicando à reflexão sobre 

a dança que, de uma forma ou de outra, alteraram a maneira desta ser apresentada 

cenicamente. O bailarino, coreógrafo e maître-de-ballet Jean-Georges Noverre, um 

dos primeiros a pensar a dança como forma de arte autônoma, mostrou como esta 
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deveria se dar a conhecer, solucionando problemas de interpretação por parte do 

público que pagava e exigia um entendimento da ação que se desenrolava no palco. 

Seu livro, Lettres sur la danse, publicado em 1760, em forma de cartas, apontou as 

reformas necessárias não só para a organização da dança, que então se firmava 

como balé de ação,1 como também para a própria concepção da dança no corpo do 

bailarino.   

Uma nova dramaticidade na dança passou, portanto, a ser exigida por 

Noverre, requerendo com isso outra formalização da ação cênica. Segundo Mariana 

Monteiro, a novidade se deu “na maneira de encarar os recursos expressivos da 

dança (...), modificando radicalmente suas condições de produção e fruição” 

(1998:45). A concepção dramática da dança mudou, passando a incorporar 

preocupações antes inexistentes, como a adequação da ação à coreografia, à 

música utilizada, aos cenários e aos figurinos. O mestre de balé, segundo Noverre, 

deveria não apenas conhecer profundamente a dança, do ponto de vista teórico e 

prático, mas também conhecer pintura, música, geometria, e anatomia – já que 

características motoras diferentes exprimiriam diferentes significados.2 Só assim ele 

seria capaz de criar um espetáculo capaz de tocar a platéia. Tornar-se expressiva foi 

a tarefa principal a ser desempenhada pela dança no século XVIII. Para isso, 

deveria haver, segundo Noverre, uma aproximação com outras áreas artísticas, 

como a pintura, a música e o teatro, a fim da dança se estabelecer como espetáculo 

cênico e, além disso, entendido por todos.  

Mas tal garantia só podia existir se a mensagem a ser transmitida também 

fosse a correta, isto é, a imitação da natureza: “Para Noverre, a cena faz-se quadro, 

mas quadro que só fala à alma se for pintura de uma ação, de sentimento ou de 

afetos humanos”. (MONTEIRO, 1998, p.31) O que traz à tona a questão da 

verossimilhança, que irá permear toda a discussão da dança ao longo dos séculos 

XVIII e XIX. Tal paradigma permaneceu até meados do século XX, quando o 

bailarino e coreógrafo norte-americano Merce Cunningham e a dança pós-moderna 

norte-americana romperam com estes padrões, não mais fazendo uma dança em 

que os movimentos são utilizados para contar uma história ou interpretar 

sentimentos, mas em que o próprio movimento foi alçado ao status de organizador 

das idéias apresentadas em cena.  
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Como essa mudança surge nas propostas artísticas da videodança? Tal 

questionamento interessa quando se percebe as transformações ocorridas na 

própria classificação das artes, com a inclusão do cinema e do audiovisual, e como a 

dança passou a se organizar cenicamente. 

Vemos então ser importante recuperar algo da classificação clássica das 

artes para iluminar o caminho de nossa reflexão. Na antiguidade, as artes eram 

classificadas em nove, simbolizadas por musas3;  

 Calliope: A poesia épica; 

 Clio: A história; 

 Erato: A poesia lírica; 

 Euterpe: A música; 

 Melpomène: A tragédia; 

 Polymnie: A arte escrita e a pantomima; 

 Terpsichore: A dança; 

 Thalie: A comédia; 

 Uranie: A astronomia. 

 

Na Idade Média, a classificação é diferente e não distingue entre artes e 

ciências. Temos então as artes liberais que são sete classificadas em dois grupos: 

 o trivium: retórica, gramática e  dialética; 

 o quadrivium: aritmética, geometria, astronomia e música. 

 

Temos também as “artes mecânicas" designadamente a arquitetura, a 

escultura, a pintura e a ourivesaria. No século XVIII, em 1752, o termo “belas artes” 

apareceu na Enciclopédia editada por Denis Diderot e Jean le Rond d'Alembert, 

designando como arte a arquitetura, a escultura, a pintura e a gravura, hoje denominadas de 

artes plásticas. Já a Academia de Belas Artes apresenta sete seções: além das quatro já 

citadas, chamadas de artes clássicas, há a composição musical, o cinema e audiovisual e 

uma seção livre. 
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Outra classificação foi proposta por Hegel, em sua Estética, em que dispõe as 

artes de acordo com um sistema de escala duplo decrescente entre materialidade e 

expressividade. As artes seriam seis, de acordo com a seguinte ordem:  

   1. arquitetura 

   2. escultura 

   3. pintura 

   4. música 

   5. dança 

   6. poesia 

  

Se no século XIX, as artes ainda eram vistas como estanques em suas 

fronteiras, no milênio seguinte essa noção cai por terra e uma aproximação profícua 

entre as artes plásticas e a dança é instaurada nos Ballets Russes de Diaghilev.4 

Chama especial atenção a coreografia Parade,5 de 1917, com cenário e figurinos 

desenhados por Pablo Picasso, ao levar à cena figurinos cubistas, alguns 

confeccionados em papelão de alta gramatura, em que a movimentação do corpo foi 

limitada pelas formas rígidas usadas pelos bailarinos. 

 Esse diálogo manteve-se em vários outros momentos. Na dança moderna, é 

famosa a colaboração de quase duas décadas entre Martha Graham e o escultor 

Isamu Noguchi, que rendeu obras como Appalachian spring,6 de 1944. Graham, que 

já havia trabalhado anteriormente com Alexandre Calder, afirmou que o trabalho 

com Noguchi a fez perceber novas possibilidades de “utilização do espaço” 

(GRAHAM, 1993).   

No início da década de 1960, no Judson Dance Theater, no Greenwich 

Village, em Nova York, da aproximação entre artistas visuais, bailarinos, músicos, e 

filmmakers surgiu uma proposta de arte interdisciplinar e coletiva em que as 

fronteiras entre as áreas tornaram-se cada vez mais fluidas.  

É nesse alargamento de percepção do tempo e do espaço que a relação 

entre vídeo e dança se insere. Interessante notar que a grafia do termo permanece 

sem normatização, isto é, são várias a maneiras usadas para se referir a esse 

encontro: videodança, vídeo-dança, vídeo dança, dança para câmera e dança para 
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tela. Em inglês há igualmente diferentes termos para se referir a essa produção 

artística, como screen dance, dance for camera e camera coreograph. O que nos dá 

uma pista “das muitas nuances poéticas e estéticas que atravessam esta produção” 

(BONITO, 2007, p.6), e da dificuldade em apreendê-la de um único ponto de vista, 

de uma só perspectiva.  É no plural que o entendimento para esse produto artístico 

deve ser elaborado. 

Como já foi dito, não se trata apenas de somar essas duas áreas, mas de 

entender a videodança como meio e produto artístico. Rodrigo Alonso explicita essa 

percepção ao afirmar que “é um meio que projeta as possibilidades do vídeo e da 

dança, mas também uma arena de reflexão e construção da própria identidade”. 

(ALONSO, 2007, p.50) Identidade que não deixa de lado os aspectos narrativos do 

vídeo e, ao mesmo tempo, investiga, e questiona, o corpo como suporte da dança. 

É a partir das diferenças que video e dança dialogam, elaborando uma 

relação corpo-câmera que não é o simples registro, mas uma outra maneira de 

perceber o corpo, imagem e movimento. Para Alexandre Veras, a videodança pode 

ser tomada como qualquer outro trabalho da área do audiovisual - daí a noção de 

devoramento aqui proposta - a diferença está exatamente, segundo ele, na 

centralidade que a relação do corpo com o movimento assume em um trabalho de 

videodança, e a consequente configuração espaço-temporal ali construída 

(2007:15). Conformação em que a concepção coreográfica, desenhada para a tela e 

pensada de acordo com as inúmeras possibilidades oferecidas pela câmera, assume 

papel central. O enquadramento de corpos no espaço, e como esse é construído 

pelo próprio movimento, é um dos principais aspectos da videodança. 

Em 1894, Thomas Edison filmou a dançarina Annabelle Moore, uma 

seguidora de Loie Fuller, em seu estúdio Black Maria, em Nova Jersey. Seus solos 

filmados – Serpentine dance, Butterfly dance e Sun dance –, pintados a mão 

fotograma por fotograma, fizeram grande sucesso, participando de várias mostras no 

final do século XIX e início do XX. A própria Fuller, seria filmada pelos irmãos 

Lumière, em 1896, realizando sua Serpentine dance, solo imitado por muitas, 

inclusive por Annabelle. Apesar da simplicidade da filmagem, uma câmera frontal e 

estática que capturava os movimentos de tronco e braços que produziam 

ondulações no longo vestido de tecido brando usado por Fuller e Annabelle, já se 
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anunciava ali a frutífera aproximação entre câmera e bailarino. Um pas de deux, 

como defende Jenelle Porter, em que a câmera, mais do que um dispositivo de 

gravação, dá suporte ao corpo e é, simultaneamente, palco e audiência (2009:11).  

Um século depois, Maya Deren, em seu filme seminal A study in 

choreography for camera,7 de 1945, apontava a importância da relação entre 

câmera, dança e bailarino, ao enfatizar como tempo e espaço podiam ser 

redimensionados pela imagem em movimento. No trabalho de Deren, a câmera 

passeia por diferentes paisagens conduzindo não só o olhar do espectador, mas o 

próprio bailarino, Talley Beatty, interferindo e criando novos lugares, por meio da 

transição entre espaços internos e externos, assim como cortes e closes. Uma 

coreografia criada não só pelo corpo em movimento, mas também pela edição do 

material filmado.   

Os trabalhos posteriores aos de Deren, como os de Merce Cunnigham, Anne 

Teresa de Keersmaeker, Wim Vandekeybus, Analívia Cordeiro, Alexandre Veras e 

Paulo Caldos, entre vários outros, ampliaram as possibilidades antes propostas de 

cortes, planos e closes, em que a diversidade de experimentações do 

enquadramento do movimento transformou a relação corpo-câmera em outro fazer 

artístico. 

É a partir dessa possibilidade de direção e edição, em intima relação com o 

coreógrafo, que a videodança constrói seus caminhos. Ao (re)elaborar a própria 

dança, tendo como suporte o audiovisual, a videodança não apenas estabelece 

novas conformações artísticas, como também exige de críticos e pesquisadores um 

olhar que leve em conta tais especificidades.  

 

                                                           
 

1
 Em oposição ao balé de corte dos séculos XVI e XVII, gênero que reunia amadores e profissionais, o balé de 

ação surgiu, no século XVIII, como forma de espetáculo, já dançado exclusivamente por bailarinos profissionais, 
em que coreografia, música, cenários e figurinos eram utilizados articuladamente para contar uma história com 
começo, meio e fim. 

2
 De acordo com as características anatômicas dos bailarinos, Noverre estabeleceu uma tipologia de 

conformações físicas, dividindo-os em tipos diferentes: aqueles com os joelhos voltados para dentro teriam maior 
habilidade para as baterias (saltos nos quais os bailarinos ainda no ar movimentam as pernas), e aqueles com as 
pernas arqueadas executariam melhor movimentos lentos e amplos. Além disso, Noverre associou atributos 
físicos aos gêneros da dança: a dança nobre exigia bailarinos de alta estatura e porte elegante; o gênero demi-
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caractère pedia um bailarino igualmente elegante e bem-proporcionado, mas de porte mediano; e o gênero 
cômico exigia um intérprete de baixa estatura, que soubesse ser engraçado, sem ser perfeito em suas 
proporções físicas. (Monteiro 1998:149-150) 

3
 A classificação foi retirada do site http://fgimello.free.fr/enseignements/metz/textes_theoriques/canudo.htm 

Acesso em 27/04/2011.  

4
 Criada e dirigida por Serge Diaghilev (1872-1929), a companhia existiu por vinte anos, de 1909 a 1929, e 

revitalizou o balé como arte cênica. Para isso contou com artistas que criaram espetáculos revolucionários, como 
os coreógrafos Michel Fokine, Vaslav Nijinsky, Leonid Massine, Bronislava Nijinska e George Balanchine; e os 
artistas plásticos Pablo Picasso, Andre Derain, Giacomo Balla, Georges Braques, Giorgio de Chirico, Leon Bakst, 
Mikhail Larionov, Nathalia Gontcharova, entre outros. 

5
 Coreografia de Leonid Massine, música de Erik Satie, libreto de Jean Cocteau, cenário e figurinos de Pablo 

Picasso, estreou em 18 de maio de 1917, no Théâtre du Chatelet, em Paris. 

6
 Coreografia de Martha Graham, música de Aaron Copland, com cenário de Isamu Noguchi, estreou em 30 de 

outubro de 1944, na Biblioteca do Congresso, em Washington D.C. 

7
 Considerado o primeiro filme experimental de dança, foi dirigido por Maya Deren, em 1945, com a participação 

do bailarino Talley Beatty. Filmado em preto e branco e sem som, A study in choreography for camera teve 
grande influência nos filmes de dança depois produzidos.  
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