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APRESENTAÇÃO  

 

 Trata-se aqui de uma pesquisa de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Dança 

da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que propõe investigar o 

conceito de espaço na Dança em sua trajetória histórica, revelando diversas modificações e 

transformações significativas, assim como analisar interfaces, que ocorreram em cada época, 

com outras linguagens, a fim de propor o conceito de ambiente digital na Dança da 

Contemporaneidade. Observamos e descrevemos, ainda, nesta pesquisa, as características 

desses ambientes na Dança.  

 A escolha por esse Programa foi realizada porque, tendo feito nossa graduação em 

Dança na Faculdade de Artes do Paraná (FAP) – 2009, tínhamos interesse em dar 

continuidade aos nossos estudos na mesma área para, em alguns anos, tornarmo-nos 

pesquisadoras em Dança. Essa escolha foi realizada, também, pelo fato de o Programa 

apresentar o quadro institucional e teórico adequado ao desenvolvimento do tema em questão.   

Esse tema já nos interessava desde a graduação em Dança, na FAP, quando realizamos 

a pesquisa teórico-prática Entre o estudo da passagem e do cinema: imagens que são Dança. 

A partir dessa pesquisa, produzimos o artigo de mesmo nome publicado nos Anais do II 

Simpósio de Dança da FAP e V Mostra de Dança da FAP (ISSN: 1984-6312), sob a 

orientação da Professora Mestre Gladistone Tridapalli, e a coreografia Viu?! Tá passando 

com a colaboração do artista Fausto Franco, sob a orientação da Professora Mestre Gladistone 

Tridapalli e da artista Olga Nenevê, especialista em Teatro.  

O trabalho Viu!? Tá passando foi apresentado em 2009 na Mostra dos bolsistas 

residentes da Casa Hoffmann e no II Simpósio e V Mostra de Dança da FAP (Curitiba-PR). 

Foi, então, que começamos a investigar as relações entre Dança contemporânea e imagem 

digital. Havia, nesse trabalho, captura de imagem em tempo real que era projetada em um 

telão. Ao dançar, buscava me relacionar com essa imagem, e o câmera Fausto Franco, por sua 

vez procurava por ângulos que os espectadores não podiam ver. A fim de não nos 

atrapalharmos com os cabos da câmera, desenvolvemos um sistema que funcionava da 

seguinte forma: uma câmera digital era acoplada a um transmissor de VHS, o transmissor 

recebia o sinal da câmera e transmitia o sinal para uma televisão que ficava atrás de um telão, 

que por sua vez estava acoplada a um projetor, que projetava a imagem nesse mesmo telão 

atrás do qual estava a televisão.  

Durante o mestrado, no segundo semestre de 2010, a partir dos estudos da disciplina 

Poética Tecnológica na Dança (DANA 31), com as professoras Dra. Ludmila Pimentel e 
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Fátima Daltro, começamos a desenvolver o tema da dissertação, utilizando a maioria dos 

textos e referências para a escrita dos capítulos.  

Essa foi uma disciplina que nos permitiu amadurecer a pesquisa e produzir um artigo 

intitulado: A imagem digital como ambiente para a Dança e as transformações que gera no 

processo coreográfico, publicado nos Anais do VII ENECULT (Salvador-BA, 2011, p. 1-13. 

ISSN/ISBN: 856018600); bem como os experimentos: Um colorido aparecer e desaparecer e 

Pulsar (disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ml6rVW3iCnY>), que mais tarde 

tornaram-se uma videodança aprovada na Mostra Internacional de Video Dança do Dança em 

Foco (Brasil/2011), e no Festival Internacional de Videodança do Uruguai (2011). 

Nesse mesmo ano, durante os dois semestres, participamos do Grupo de Pesquisa 

Elétrico – Pesquisa em Ciberdança. No grupo, tivemos acesso a bibliografias muito 

pertinentes ao tema, como os textos e livros de Johannes Birringer; assistimos, ainda, a vídeos 

de companhias e grupos, até então desconhecidos por nós, que trabalham com ambientes 

digitais. Com essa experiência, amadurecemos ideias para análise das obras que seriam 

utilizadas na pesquisa e exercitamos a escrita. 

Foi em um dos encontros com este grupo que assisti ao trabalho See you in Wahalla, 

realizado por uma parceria entre Birringer e o coletivo amorphy.og. Trabalho importante para 

esta pesquisa, porque a partir dele conseguimos compreender melhor o que Birringer 

denominava de ambiente digital para a performance de dança. 

Aprendemos, no Elétrico – Grupo de Pesquisa em Ciberdança, ainda, a operar o 

software Isadora, o qual estamos utilizando atualmente como ferramenta de edição e com o 

qual editamos, junto a Fausto Franco, a videoDança Virtual Dance Fuller (disponível em 

<http://www.youtube.com/watch?v=o ytTWcfEMIw>), aprovada na Mostra Internacional de 

Videodança do Dança em Foco (Brasil/2011), e no Festival Internacional de VideodanzaBA 

de Buenos Aires.    

Outras experiências importantes para a escrita desta dissertação foram as atividades do 

Tirocínio docente realizado durante o segundo semestre de 2010 com a turma de graduação 

do Laboratório de Criação II da professora Dra. Ludmila Pimentel nos meses de outubro e 

novembro.  

Esse tirocínio foi importante pelo fato de a ementa da disciplina, nesse semestre, estar 

diretamente relacionada ao tema desta dissertação, à relação entre Dança e as tecnologias 

digitais, o que me deu a oportunidade de estabelecer revezamentos entre teoria e prática bem 

como de testar procedimentos artístico-pedagógicos. 
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O mesmo foi possível durante o mês de setembro de 2011, quando, a pedido de minha 

orientadora, lecionamos algumas aulas nessa mesma disciplina, Laboratório de Criação II, 

agora trabalhando com mais propriedade com o software Isadora, em pequenos experimentos 

interativos de Dança e imagem digital e que colaboraram para a escrita e o desenvolvimento 

desta dissertação.  

Investigamos, teoricamente, o tema dos ambientes digitais na Dança, produzindo 

reflexões pertinentes, além de descrevermos experiências e trabalhos artísticos que o 

exemplificasse; relatamos também os diferentes entendimentos sobre o espaço na Dança ao 

longo da história.  

O que se propõe aqui é o estudo do espaço no processo coreográfico, que, 

contaminado com as tecnologias analógicas e digitais, sofre alterações, sendo proposto por 

Johannes Birringer (2003) que esses espaços podem ser denominados, contemporaneamente, 

de ambientes digitais.  

Esse tema é importante, porque somos artistas que, em nossas práticas coreográficas, 

experimentamos e tentamos produzir tais ambientes. A paixão pela Dança e a necessidade de 

compreender ainda mais os ambientes digitais, portanto, motivaram a realização desta 

pesquisa.  

Refletir sobre o espaço coreográfico e, mais especificamente, sobre os ambientes 

digitais na Dança e os processos de criação que os geram foi o alvo almejado. Consideramos 

também as experiências de diversos coreógrafos, grupos e instituições que vêm trabalhando 

contemporaneamente nessa área.  

A hipótese desta pesquisa é a de que os ambientes digitais na Contemporaneidade são 

atualizações dos espaços coreográficos da Dança. Os objetivos desta pesquisa foram, 

portanto, analisar, historicamente, os espaços coreográficos da Dança até a 

Contemporaneidade a fim de percebermos as transformações, bem como as interfaces 

tecnológicas que dialogaram com a Dança e que possibilitaram a produção desses ambientes. 

Outro objetivo foi levantar algumas características desses ambientes, bem como 

exemplos de trabalhos de Dança que acontecem neles, privilegiando trabalhos artísticos 

brasileiros, mas nem por isso deixando de dialogar com trabalhos importantes do cenário 

internacional.   

Esta pesquisa considera dinâmica a relação que se estabelece entre o mundo real e o 

sujeito, o que significa que o fenômeno dos diálogos entre Dança, espaço e ambientes digitais 

é interpretado e recebe atribuição de significados pelo pesquisador.  
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 Quanto aos objetivos, o estudo visa a proporcionar maior familiaridade com o 

problema: a atualização do espaço coreográfico para ambientes digitais na Dança da 

Contemporaneidade a fim de torná-lo mais explícito.  

Esta pesquisa envolveu levantamento bibliográfico e análise de exemplos que 

estimulariam a compreensão do estudo. Durante o processo, foram estudados textos de livros, 

artigos e revistas relacionados ao tema, bem como outros tipos de documento tais que: 

catálogos de arte, DVDs, CDs; páginas da internet que continham eventos, vídeos, fotos e 

textos de produções artísticas relacionadas ao tema. 

A metodologia do trabalho foi sendo alterada, conforme íamos recortando cada vez 

mais o objeto da pesquisa, bem como percebendo o que realmente nos interessava-nos. Dessa 

forma, não houve uma metodologia adotada desde o princípio, pois não havia uma estrutura 

final conhecida e, portanto, tanto os critérios de seleção dos materiais quanto a elaboração dos 

conceitos derem-se ao longo do processo e não a priori. 
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INTRODUÇÃO  

 

Esta dissertação insere-se na linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Dança e aborda os processos em dança, estudando os modos de articulação entre as 

informações envolvidas nos sistemas corporais, histórico-culturais e evolutivos. 

A presente investigação constitui-se de um percurso de leitura, dentre os muitos 

possíveis, que seleciona eixos históricos e conceituais, no sentido de olhar para os trabalhos 

artísticos que exploram as potencialidades estéticas oferecidas pelos diferentes tipos de 

espaços na dança. 

O objetivo principal deste estudo é, dessa forma, refletir, a partir de trabalhos de 

artistas da dança contemporânea, sobre os ambientes digitais nessa arte. Esperamos contribuir 

assim com uma reflexão e análise crítica sobre a teoria e prática na esfera desses ambientes na 

dança, bem como investigar as transformações e atualizações que o espaço coreográfico vem 

sofrendo ao dialogar com as tecnologias digitais.  

Esta pesquisa apresenta, portanto, uma abordagem histórica, acompanhando as 

diversas evoluções ocorridas na dança, considerando-se o tempo em que estava inserida, para, 

ao fim, chegar à recente prática de dança da Contemporaneidade, que integra a dança e as 

novas tecnologias. É tanto descritiva, já que pontua diversas experiências que propõem os 

ambientes digitais; quanto reflexiva, pois analisa os exemplos selecionados e os conceitos, 

relacionando e comparando pontos constituintes, em comum, ou contraditórios. 

Evidenciamos ainda uma mudança nos paradigmas do conceito de espaço na dança, 

estudando os diferentes entendimentos e proposições desse conceito que constituem desde a 

dança tribal até a dança contemporânea. Preocupamo-nos, assim, em perceber o que se tem 

alterado na dança, contemporaneamente, e o que vêm a ser essas novas formas de arte, cujos 

efeitos redimensionam os conceitos de espaço, tempo e corpo na dança. 

O fio condutor desta pesquisa é a arte em ambientes digitais desenvolvidos no Brasil, 

o que não quer dizer que a pesquisa não dialogue com trabalhos realizados por artistas 

importantes do cenário internacional, e sim que tentamos nos centrar no mapeamento de 

produções artísticas brasileiras.  

O motivo dessa escolha deve-se ao fato de que, apesar do desenvolvimento dessa área 

no país, tanto pelo número de artistas quanto de eventos e cursos voltados para os ambientes 

digitais, ainda é pouco o material que recupera e registra, historicamente, essa prática no 

campo nacional. Além disso, apesar do crescimento da área, muitos dos projetos artísticos 

nesses ambientes, no Brasil, carecem de um efetivo apoio financeiro por parte do órgão de 
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fomento e da iniciativa privada
1
. Muitos dos artistas ligados, por exemplo, às universidades 

brasileiras, têm de recorrer às poucas verbas e financiamentos de suas instituições de origem.  

O referencial teórico prioritário vem da bibliografia indicada pela orientadora 

Professora Doutora Ludmila Pimentel, na disciplina Poéticas Tecnológicas na Dança, dentro 

da grade curricular do Mestrado em Dança, e também das referências bibliográficas discutidas 

nas reuniões do Elétrico – Grupo de Pesquisa em Ciberdança, do qual somos integrante.  

Foram utilizados alguns dos principais teóricos da cultura contemporânea como 

Marshall McLuhan, Pierre Lévy, Johannes Birringer, dentre outros, que nos auxiliaram na 

compreensão da condição cultural contemporânea, e no entendimento do processo de 

digitalização que é traço dessa cultura.  

Estudar a categoria espaço na dança é importante porque em cada momento diferente 

de produção e organização humana, dá-se a construção de uma maneira específica de se 

perceber, conceitualizar e experimentar essa categoria e o tempo. Como podemos perceber, 

primeiramente, com as proposições, de Euclides, acerca do espaço tridimensional; depois,  do 

espaço absoluto e independente de qualquer fenômeno de Issac Newton; e, mais tarde, do 

espaço da relatividade de Einstein que apresenta uma quarta dimensão: o tempo.   

Portanto, podemos dizer que este é um conceito construído e que sendo assim 

apresenta definições e percepções dependentes das relações humanas que se desenvolvem em 

determinado contexto histórico. O direcionamento dado ao desenvolvimento e aos usos das 

tecnologias da informação, dos modos de produção, dos meios de transporte, das práticas 

artísticas, das formas de se relacionar em sociedade, afeta o modo como experimentamos o 

espaço, da mesma maneira com que esse direcionamento é afetado pelas diferentes 

concepções desse conceito. 

Dessa forma, um dos objetivos em estudar os ambientes digitais na dança, foi perceber 

o quanto o desenvolvimento das novas tecnologias – as digitais – vem alterando o modo como 

vivenciamos essa categoria, bem como produzindo novos modos de se fazer arte.  

Nesse sentido, buscamos apontar como a compreensão dos modos de dançar pode se 

efetivar, a partir de indicadores desse conceito e do viver de cada contexto histórico.  

O espaço como construto social define uma estrutura que contribui para o 

desenvolvimento das relações sociais e dessa forma das artes. A categoria de espaço forma 

um modelo comum de percepção da realidade, permitindo a construção de um mundo 

                                                           
1
Sabemos que essa dificuldade apresenta-se para todos os tipos de dança, porém aqui nos interessa focar nas 

danças realizadas em ambientes digitais. 
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compartilhado, onde se desenvolvem as relações interpessoais, incluindo a linguagem, a 

comunicação e a ação conjunta. 

Optamos pela utilização de metáforas para abordar nosso tema. Assim, o primeiro 

capítulo desta dissertação recebe, metaforicamente, o nome de Pele, por ser através desta que 

temos um dos primeiros contatos com o mundo. A pele é um dos receptores imediatos da 

percepção espacial e como tal processa informação de objetos próximos ou de contato direto.  

Através da pele e de seus receptores exteroceptores
2
, terminações nervosas ligadas à 

pele, destinadas a informar ao corpo o que se passa no ambiente, podemos perceber a 

mudança de temperatura do ambiente e de pessoas próximas, o que indica seus estados 

emocionais. Mesmo antes do contato com a pele, os exteroceptores captam o calor de uma 

pessoa ou objeto próximo, alertando ao corpo um contato iminente.  

O nome do capítulo vem, portanto, desse primeiro contato entre autor e leitor, bem 

como por ser a pele, um dos órgãos e dos sentidos responsáveis pela captação das 

informações espaciais, como o primeiro capítulo trata sobre o espaço, estamos denominando-

o Pele, uma vez que, inicialmente, colocamo-nos em contato com essas informações 

espaciais. 

A pele como sinônimo de primeira camada do assunto a ser tratado, assim, é 

começando por ela que daremos início a esta investigação sobre as atualizações do espaço 

coreográfico até os ambientes digitais na dança contemporânea. No primeiro capítulo, 

apresentamos uma análise acerca dos espaços tradicionais e analógicos na dança que foram 

precedentes aos ambientes digitais contemporâneos. 

O segundo capítulo é denominado Película. Película aqui se refere a algo que se 

relaciona e se sobrepõe à pele, ou seja, ao primeiro capítulo. A película é a segunda camada 

do assunto e aparece como algo que põe em contato duas realidades distintas, como metáfora, 

dessa forma, de interface.    

Interface, segundo Steven Johnson (2001, p. 19), em seu sentido mais simples, refere-

se aos softwares que possibilitam a interação entre usuário e computador. A interface atua 

como um tradutor, mediando as duas partes e tornando uma sensível à outra de modo que elas 

                                                           
2
Os receptores sensoriais são classificados de acordo com o local que captam: Exteroreceptores – localizadas na 

superfície do corpo, especializadas em captar estímulos provenientes do ambiente, como a luz, calor, sons e 

pressão. (órgãos de tacto, visão, audição, olfacto e paladar); Propriorreceptores – localizados nos músculos, 

tendões, juntas e órgãos internos; Interreceptores – percebem as condições internas do corpo (pressão osmótica, 

temperatura e composição química do sangue). E de acordo com a sua natureza: Quimiorreceptores – detectam 

substâncias químicas no organismo; Termorreceptores – captam estímulos de natureza térmica; 

Mecanorreceptores – captam estímulos mecânicos, nos ouvidos, por exemplo, ondas sonoras; Fotorreceptores – 

captam a luz e convertem-na em estímulos, olhos; Dolorreceptores – detectam os níveis elevados de estímulo 

que provam a dor e os reflexos. 
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consigam se comunicar. Os seres humanos pensam, comunicam-se e representam através de 

palavras, conceitos, sons, associações, através de imagens
3
; enquanto que os computadores 

trabalham com sinais e símbolos, eles operam através de minúsculos pulsos de eletricidade, 

que representam um estado ligado, um 1, e um estado desligado, um 0. Para que os dois, seres 

humanos e computadores possam se relacionar é necessário, portanto, algo que permita ao 

computador representar-se a si mesmo para o usuário em uma linguagem que este 

compreenda e esse algo é a interface. 

Há ainda a definição de Pierre Lévy (1999) que, relativamente, amplia a de Johnson 

(2001), Lévy faz uso do termo interface referindo-se não apenas aos softwares, mas para se 

referir a “todos os aparatos materiais que permitem a interação entre o universo da informação 

digital e o mundo ordinário” (LÉVY, 1999, p. 37). 

Uma terceira definição de interface que podemos considerar é a proposta por Peter 

Weibel (1996) que é a que mais interessa para a abertura do segundo capítulo, pois em sua 

definição de interface Weibel supera uma visão estritamente técnica e estende-a à relação que 

se estabelece entre homem e mundo. Esse autor não restringe o conceito de interface à troca 

de informações entre seres humanos e máquinas, em um modelo de estímulo e resposta, mas 

entende-a como um processo de fluxos de informação entre sistemas em um sentido amplo. A 

interface como uma membrana, ou uma película, que aproxima e permite uma contaminação 

entre dois sistemas. 

Podemos pensar, dessa forma, na interface de Weibel (1996) como Priscila Arantes 

(2005) propõe: “um processo de adição de camadas que potencializa a comunicação, a 

conexão e as trocas” (ARANTES, 2005, p. 74), que é o que também estamos fazendo ao 

propor esses capítulos, adicionando camadas de informações para constituir nosso objeto de 

estudo e, dessa forma, podermos potencializar a comunicação de nossas ideias, bem como as 

conexões e as trocas com pesquisadores. 

O nome Película é assim metáfora de interface, mas também se refere à película do 

cinema da qual falaremos no capítulo. Nesse segundo momento, discutimos as técnicas e 

                                                           
3
Antonio Damásio, neurologista, propõe em seu livro O mistério da consciência (2000) que os seres humanos 

pensam através de imagens. A imagem para esse autor não é apenas visual, mas designa um padrão mental em 

qualquer modalidade sensorial, como, por exemplo, uma imagem sonora, uma imagem tátil, a imagem de um 

estado de bem-estar. Nas palavras de Damásio (2000, p. 613): “Refiro-me ao termo imagens como padrões 

mentais com uma estrutura construída com os sinais provenientes de cada uma das modalidades sensoriais — 

visual, auditiva, olfativa, gustatória e sômato-sensitiva. A modalidade sômato-sensitiva (a palavra provém do 

grego soma, que significa ‘corpo’) inclui várias formas de percepção: tato, temperatura, dor, e muscular, visceral 

e vestibular. A palavra imagem não se refere apenas à imagem ‘visual’, e também não há nada de estático nas 

imagens. A palavra também se refere a imagens sonoras, como as causadas pela música e pelo vento, e às 

imagens sômatosensitivas, que Einstein usava na resolução mental de problemas — em seu inspirado relato, ele 

designou esses padrões como imagens ‘musculares’”. 
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tecnologias precedentes à digital, que constituíram os espaços nos quais estão inseridas, bem 

como foram constituídas por esses espaços. Esse capítulo é sobre as interfaces entre luz, 

cinema, vídeo e dança que permitiram, consequentemente, a produção, o desenvolvimento e a 

experimentação de ambientes digitais para a dança.  

 Partindo do segundo capítulo que aborda a produção de espaços tecnológicos para a 

dança, vamos para a terceira camada do assunto que trata sobre a digitalização desses espaços 

e a proposição do conceito de ambiente para a dança. O capítulo recebe, metaforicamente, o 

nome de Pixel. 

Digitalizar uma informação para Lévy (1999, p. 50) consiste em traduzi-la em 

números sendo que todos os números podem ser expressos em linguagem binária de 0 e 1 e 

quase todas as informações podem ser codificadas dessa forma.  

 A digitalização das informações interessa-nos porque há vários dispositivos técnicos 

que podem gravar e transmitir números codificados em linguagem binária, ela também 

possibilita que as informações codificadas sejam copiadas e transmitidas indefinidamente sem 

perda de informação. Ao contrário das informações analógicas, nas palavras de Lévy: “A 

codificação analógica de uma informação estabelece uma relação proporcional entre um certo 

parâmetro da informação a ser traduzida e um certo parâmetro da informação traduzida” 

(1999, p. 51). Assim, o volume de um som será codificado pela intensidade de um sinal 

elétrico ou a criação de um sulco em um disco de vinil, quanto maior o volume mais intenso o 

sinal elétrico ou mais fundo o sulco.  

A informação analógica é, assim, uma “sequência contínua de valores” (LÉVY, 1999, 

p. 51, grifo do autor), enquanto a informação digital usa “dois valores, nitidamente 

diferenciados, o que torna a reconstituição da informação danificada incomparavelmente mais 

simples, graças a diversos processos de controle da integridade das mensagens” (LÉVY, 

1999, p. 51).   

 As informações digitalizadas, isto é, codificadas em números binários podem ser 

objeto de cálculos aritméticos e lógicos executados por circuitos eletrônicos. Os 

processamentos de dados são sempre operações físicas, apagamento, substituição, ordenação, 

dentre outras, sobre os representantes binários 0 e 1. 

 A digitalização assim admite um tipo de tratamento eficaz e complexo, pois permite 

que a informação seja processada automaticamente, de forma rápida, com um grau de 

precisão quase absoluta e em grandes quantidades. Isso é possível porque elas estão 

codificadas como números, e números estão sujeitos a cálculos, que é o modo como o 

computador opera. 
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Dessa forma, quando, por exemplo, uma imagem é digitalizada, ela pode ser 

manipulada de uma forma bem mais eficiente, “se um filme for digitalizado, programas 

especializados podem transformar automática e quase instantaneamente a cor de uma flor ou 

de um vestido em todas as imagens do filme” (LÉVY, 1999, p. 53).     

 Pixel ou picture elements refere-se aos milhares de pontos elementares de cor que 

formam a imagem digital. Segundo Lévy (1999, p. 50), uma imagem digital pode ser 

decomposta em pixels sendo que cada pixel de uma imagem a cores é representado em um 

computador por cinco números, sendo dois números para as coordenadas do ponto e três 

números para a intensidade de cada uma das três componentes elementares da cor (vermelho, 

azul e verde por síntese aditiva) assim qualquer imagem é traduzível em uma série de 

números.  

 A escolha do nome do capítulo, Pixel, vem ao encontro assim do nosso foco de estudo, 

pois aqui não estamos interessados em estudar todos os ambientes digitais possíveis à dança, 

mas sim os ambientes que são constituídos por imagens digitais. Pixel é aqui entendido como 

metáfora dos ambientes de imagens digitais para (n)a dança. 

No terceiro capítulo, interessa-nos falar do conceito de ambiente para podermos 

entender como uma imagem digital pode se tornar uma das possibilidades dele, bem como 

sobre as categorias de ambiente de Johannes Birringer (2003); e os tipos de espaço de Kate 

Sicchio (2011); até chegarmos às características desses ambientes. 

 Os capítulos são, nessa perspectiva, três camadas que se complementam, relacionam e 

vão ganhando complexidade: Pele, Película e Pixel. 

 Estamos cientes de que esta dissertação não esgota as inúmeras possibilidades de 

estudo dessa prática artística, mesmo porque ela está em constante fluxo e devir, trazendo 

novos experimentos e contribuições teóricas e conceituais. O desejo, portanto, foi o de expor 

um momento de reflexão dessa parcela da produção artística contemporânea, bem como gerar 

a possibilidade de abertura de caminhos para outras investigações e contribuir para o 

conhecimento dessa área.   
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CAPÍTULO 1 

PELE 

 

  1 TRANSFORMAÇÕES DO CONCEITO DE ESPAÇO NA CRIAÇÃO   

COREOGRÁFICA: ESPAÇOS TRADICIONAIS E ANALÓGICOS  

          PARA A DANÇA 

 

Começaremos este estudo fazendo uma reflexão e análise dos espaços, na dança, que 

não se utilizam de tecnologia de qualidade digital para serem produzidos, ou 

seja, considerados tradicionais e/ou analógicos.  

Propomos uma breve reflexão acerca dos espaços utilizados na dança ao longo de 

diversos períodos históricos. Este primeiro capítulo surgiu da nossa necessidade de olhar e 

analisar os diferentes espaços que a dança, tradicionalmente, utiliza e/ou utilizou para, 

posteriormente, apresentarmos nos capítulo três o conceito de ambiente e suas contribuições 

para a dança na contemporaneidade. 

Antes de começarmos nossa história, é importante entender que, segundo Fabiana 

Britto
4
 (2008b, p. 17), a “historiografia é a narrativa da evolução”, ou seja, é processual, não 

apresentando começo, meio e fim, “se processa em rede”, é ininterrupta e, portanto, 

constituída de estados transitórios e não apresenta progresso, mas “gradualidade de 

especialização” dado que é um projeto “cego”, que não tem um objetivo a atingir. 

 Ao estudarmos o espaço da dança e suas transformações, estamos preocupados em 

perceber as relações existentes entre as transformações deste/neste e a dança e como cada qual 

se contamina com o outro. Pensamos, junto com a Professora Doutora Dulce Aquino
5
, que 

                                                           
4 Foi Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia, entre 2006/11. 

Possui graduação em Dança, pela Universidade Federal da Bahia (1987); Mestrado em Artes, pela Universidade 

de São Paulo (1993); Doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (2002); e Pós-Doutorado em Arte Pública pela Bauhaus Universität Weimar. 
5
Possui graduação em Licenciatura em Dança, pela Universidade Federal da Bahia (1963); graduação em 

Dançarino Profissional, pela Universidade Federal da Bahia (1962); Especialização em Rítmica, pela 

Universidade Federal da Bahia (1965); e doutorado em Comunicação e Semiótica, pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (1999). 
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“os objetos artísticos têm sido os indicadores dos processos mentais que os criaram e, 

portanto, fonte de conhecimento da percepção sensorial do espaço” (AQUINO, 2008, p. 17) e 

que, assim sendo, os objetos artísticos de dança são fonte de conhecimento da percepção 

espacial, pois de certo modo refletem o entendimento espacial de um determinado tempo. 

Ambos, espaço e dança, estão imbricados de modo que as transformações em um produzem 

transformações no outro, de modo não linear ou como causa e efeito, mas de modo 

contaminatório e concomitante.   

Partiremos para um breve panorama histórico do nosso registro e reflexão sobre as 

danças tribais, as quais aconteciam em rituais para celebrar a fertilidade, a caça e outros 

acontecimentos cotidianos.  

 

1.1 ANTES DO SÉCULO XX 

 

Neste item, serão abordados os espaços para a dança antes do século XX. O espaço, 

portanto, na dança tribal e rural; a criação do teatro na Grécia; a volta à utilização de espaços 

cotidianos no Império Romano e na Idade Média; a perspectiva renascentista que modificou o 

modo de representação espacial e o palco italiano para os balés de corte; bem como o 

entendimento de espaço, segundo Euclides de Alexandria e Isaac Newton. 

 

1.2 O ESPAÇO NA DANÇA TRIBAL E NA DANÇA RURAL 

 

A dança tribal e a dança rural apresentavam uma forte ligação com a religião e 

aconteciam em torno de fogueiras e diante de cavernas. O espaço cotidiano e o espaço destas 

danças de rituais confundiam-se, não havendo uma delimitação específica de onde terminava 

um e começava o outro, assim como, também, não havia uma separação entre o espaço dos 

dançarinos e dos espectadores, pois não estavam estabelecidas essas categorias ainda nesse 

momento. Todos os indivíduos que faziam parte da tribo estavam juntos, co-habitando o 

mesmo espaço, o que faz com que esse espaço seja mais coletivo e interativo em comparação 

a espaços nos quais os papéis de dançarinos e espectadores estão, claramente, propostos.  

Esse tipo de construção do espaço na dança tribal, demonstrada na Figura 1, revela, 

segundo a Professora Doutora Ludmila Pimentel
6
 (2000, p. 51) “uma relação sagrada com a 

                                                           
6
Atualmente, é Professor Adjunto da Universidade Federal da Bahia; Professor permanente do Programa de Pós-

Graduaçao em Dança (UFBA). Doutorado em Artes Visuais e Intermídias – Universidade Politécnica de 

Valencia, Espanha (2008), Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da 
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vida, além de igualdade e integração social”. O que se apresenta é um espaço não 

hierarquizado em que dançarinos e não-dançarinos misturam-se, sem distinção. Uma das 

figuras geométricas espaciais mais utilizadas por essas tribos é o círculo, o que reforça a 

igualdade entre seus indivíduos e a ideia de um espaço sem hierarquias, no qual toda e 

qualquer região espacial é importante e potente. 

 

      Figura 1 – Imagem de dança tribal 

 

      Fonte: Mwangole.net7  

 

Quando as tribos, antes nômades, se estabelecem em um lugar fixo e passam a praticar 

a agricultura para sobreviver, isto é, passam a plantar e a cultivar alimentos, a relação espacial 

transforma-se, bem como as danças. As tribos passam a pertencer a um lugar e a cultivá-lo, 

tornam-se tribos rurais e que produzem danças rurais. 

Nas danças rurais, é possível perceber uma estrutura de duas fileiras paralelas e outras 

variações que simbolizam a dualidade entre elementos opostos, como feminino e masculino. 

Podemos entender que essa construção espacial revela uma sociedade mais competitiva e que 

estabelece diferenças entre seus indivíduos, gêneros e papéis sociais. Isso também acontece 

                                                                                                                                                                                     
Bahia (2000). Especialização em Coreografia pela Universidade Federal da Bahia (1995). Graduação em 

Licenciatura em Dança, pela UFBA (1994), em Dançarino Profissional pela UFBA (1995). Líder do Elétrico- 

Grupo de Pesquisa em Ciberdança; performer e coreógrafa que vem trabalhando com instalações e performances 

interativas. 
7
Disponível em: <http://www.pkindu.Net/portal/index.ph p?  option=com_content&view=article&id=49:ritmos-

angolanos&catid=43:ritmos-angolanos&Itemid=96>. Acesso em: 28 out. 2011. 
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nas danças sagradas as quais apresentam diferenciações entre aqueles indivíduos que são os 

fiéis e aqueles que são os sacerdotes, estes no altar e aqueles na nave. 

 

1.2.1 O espaço euclidiano 

 

 Euclides foi um matemático grego que nasceu por volta do ano 325 a. C. Ele viveu em 

Alexandria e por isso é também chamado de Euclides de Alexandria. Esse matemático foi 

importante para o desenvolvimento do conceito de espaço, por ter escrito um conjunto de 

treze livros de matemática.  

 Nesse conjunto, ele reuniu toda a geometria a que teve acesso durante a sua vida, ou 

seja, nesses livros estavam presentes os vários resultados de equações matemáticas, 

originalmente, obtidos por matemáticos ainda anteriores a ele, bem como seus trabalhos 

originais. O que é importante de notar é que Euclides apresentou esses resultados dentro de 

uma estrutura lógica simples e coerente, apresentando, inclusive, o desenvolvimento de 

teoremas matemáticos que haviam sido perdidos. 

 Euclides deduziu, por exemplo, as propriedades dos objetos geométricos a partir de 

um pequeno conjunto de axiomas, que são afirmações que não possuem provas, mas são 

aceitas como autoevidentes. Por isso é considerado o pai da geometria e o fundador do 

chamado método axiomático da matemática.  

 O espaço para os matemáticos desse período e para Euclides era constituído por três 

dimensões: altura, largura e profundidade. O espaço tridimensional que conhecemos.  

Isaac Newton também desenvolveu ideias importantes sobre o espaço. Para esse 

estudioso o espaço era absoluto, um recipiente vazio, que era independente dos fenômenos 

que nele ocorriam, permanecendo inalterado e imóvel, sem levar em conta qualquer coisa que 

lhe fosse externa. Todas as mudanças no mundo físico eram descritas a partir do tempo, 

considerado uma dimensão à parte das espaciais e que não possuía ligação alguma com o 

mundo material e que fluía de maneira uniforme do passado para o futuro através do presente. 

Nas palavras da Professora Doutora Mirella Misi
8
:  

 

O tempo e o espaço eram entidades distintas e independentes. O espaço e o 

tempo eram constantes e uniformes, não tinham início nem fim. Eram 

absolutos, no sentido de que, nenhum evento poderia perturbar as 

                                                           
8
Mirella Misi tem Graduação em Licenciatura em Dança (2001); Mestrado (2005); e Doutorado (2010), no 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de 

Artes, com ênfase em Coreografia, Video-Arte, Dança-Tecnologia, Educação e Cultura.   
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propriedades objetivas do espaço ou, a fluência do tempo. (MISI, 2004, p. 

18). 

 

 Nesse universo, o movimento também era tido como absoluto, regido por leis extas e 

inalteráveis, já que o espaço e o tempo não contaminavam de forma alguma o movimento dos 

corpos. O mundo consistia em objetos permanentes no espaço e no tempo. 

 Essa noção de espaço absoluto, tridimensional, será utilizada ainda por muitos anos. 

Será apenas no começo do século XX, mais precisamente em 1905, ano em que Albert 

Einstein publica a teoria da relatividade, que os conceitos de espaço e tempo sofrerão uma 

maior mudança. 

 

1.2.2 A elaboração de um espaço específico para a dança: o Império Romano e a Idade 

Média 

 

A dança, para Pimentel (2000), passa a ser apresentada em teatros na Grécia, junto 

com a tragédia. Assim “localizamos na Grécia Antiga a primeira manifestação de arte cênica a 

elaborar seu próprio espaço” (PIMENTEL, 2000, p. 51). Se, antes, o espaço cotidiano 

misturava-se ao espaço dos rituais e da dança, na Grécia, é criado um espaço específico no 

qual acontece as danças, as tragédias, as artes. 

Nesse espaço, estabelece-se o palco no qual apenas estavam presentes os 

protagonistas, entre o palco e a arquibancada situavam-se os dançarinos dos coros, e na 

arquibancada, a plateia. Os dançarinos do coro, por estarem entre o palco principal e a plateia, 

possibilitavam que as apresentações fossem mais interativas, uma vez que produziam diálogos 

entre os protagonistas, que ocupavam o palco principal; e a reação da plateia, instalada na 

arquibancada. 

É importante lembrar, também, que apesar de existir, a partir da Grécia, um espaço 

específico para as artes cênicas, houve danças que continuaram ocupando espaços do 

cotidiano, como as danças rituais, religiosas, danças que celebram a primavera, dentre outras e 

que continuaram ocupando os espaços da vida cotidiana,  assim sendo até os dias atuais.  

Ainda sobre o espaço cênico grego, o pesquisador Nelson José Urssi
9
 (2006, p. 21) 

comenta que, inicialmente, ele era composto pelo theatron, pela orchestra e pela skéne 

(Figuras 2a e 2b). O theatron – lugar de onde se vê – era formado por degraus construídos em 

                                                           
9 Mestre pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (2006); graduado em Arquitetura e 

Urbanismo, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1986); e pesquisador em Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) Aplicadas ao Design: Interfaces [Corpo, Objeto, Ambiente, Cidade] no Centro 

Universitário Senac. 
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semicírculos que podiam abrigar uma plateia de quatorze mil pessoas. Geralmente, construído 

no aclive de uma colina, possuía uma excelente acústica natural. A orchestra era o lugar no 

qual o coro atuava, e a skéne era, originalmente, uma tenda onde os artistas trocavam de 

roupas e onde era guardado o cenário. Com o passar do tempo, a skéne passou de uma tenda 

pintada para uma arquitetura construída em pedra, e os bancos do theatron que eram de 

madeira foram substituídos por bancos de mármore. 

 

 Figura 2a – Planta baixa de um teatro grego                Figura 2b – Imagem de um teatro grego 

 

   

 Fonte: Grupo Oficina de Teatro Popular                                Fonte: Teatro grego10 

 

Durante o período do Império Romano, a dança foi muito desvalorizada, o que fez 

com que perdesse o espaço ocupado no teatro na Grécia e continuasse a se apresentar em 

lugares cotidianos como carroças, tablados e praças.  

Na Idade Média, a dança foi dividida pela Igreja Católica entre sagrada e profana, 

mas, assim como no Império Romano, continuava ocupando lugares cotidianos, tais como as 

danças macabras que aconteciam em cemitérios e as danças sagradas que aconteciam em 

templos e Igrejas. 

 

 

                                                           
10

Figura 2a – Disponível em: <http://casaxv.blogspot.com/2009/06/teatro-grego.html>; Figura 2b – Disponível 

em: <http://teatronagrecia.blogspot.com/p/o-teatro-na-grecia-antiga-teve-suas.html>. Acesso em: 28 out. 2011. 
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1.2.3 Perspectiva renascentista e os espaços para os balés de corte 

 

É importante – antes de falarmos dos balés de corte, que é quando a dança volta a ser 

valorizada no Ocidente – notar que há uma importante transformação no espaço na época do 

Renascimento, quando a pintura começa a estudar a perspectiva, uma técnica responsável por 

gerar a ilusão de ótica de um espaço tridimensional em um espaço bidimensional, conforme 

podemos observar na Figura 3.  

 

 Figura 3 –  Perspectiva renascentista no quadro A Escola de Atenas de Rafael 

 

               Fonte: Universidade Federal de São Carlos11.  

 

Tal fato, fez muitos cenógrafos passarem a utilizar a técnica em cenários nos teatros de 

modo que “ela resolveu o problema de palcos reduzidos ampliando suas dimensões por linhas 

convergentes a um único ponto situado no centro do cenário” (URSSI, 2006, p. 32). Desse 

modo “esta ilusão ótica transformou a cena, em planos e ambientes, trazendo a terceira 

dimensão ao cenário” (URSSI, 2006, p. 32).    

O surgimento da ilusão no espaço, devido aos estudos propostos pela perspectiva, 

proporciona uma mudança no espaço da dança. O espaço no qual a dança acontece trata de 

um espaço concreto e simbólico.  

Simbólico no sentido de ser representativo, de representar algo que ele não é e é a 

partir da perspectiva que esse simbolismo, essa representação, ganha uma nova dimensão 

através da ilusão e que com o passar do tempo será redimensionada, novamente, com a 

                                                           
11

 Disponível em:  <http://www.dm.ufscar.br/hp/hp902/hp902001/hp902001.html>. Acesso em: 28 out. 2011. 
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produção dos ambientes digitais, nos quais, por meio da tecnologia, conseguimos fazer com 

que os bailarinos pareçam estar em lugares diferentes dos que eles estão, bem como interagir 

duas realidades diferentes, a virtual e a atual
12

.  

Sobre o conceito de espaço da física clássica e o espaço do realismo visual na pintura, 

assim como a concepção do espaço coreográfico do balé clássico podemos afirmar que todos 

“eram compatíveis enquanto espaços simbólicos” (MISI, 2004, p. 38). 

A dança só voltará a ser prestigiada na época dos balés de corte que aconteciam nos 

salões dos palácios. Nessa época, ocorre na França uma modificação nos padrões 

coreográficos e nos espaços, anteriormente, utilizados pelo público. Segundo Pimentel citando 

Boucier (2000), o mestre italiano Lully introduz os balés de corte vistos do alto, de cima dos 

balcões dos castelos, dos palácios, o que fez com que as figuras geométricas fossem 

priorizadas. Mais tarde, esses balés passaram a ocupar as arenas e praças públicas e a visão 

frontal passou a ser mais uma vez privilegiada e os dançarinos, assim como na Grécia, 

voltaram a ocupar o palco, distanciados do público. “Todas essas transformações espaciais 

fizeram com que se criassem passos mais verticais e posições corporais especialmente 

voltadas para a platéia, como por exemplo o en dehors.” (PIMENTEL, 2000, p. 52). 

Ainda sobre o balé no espaço do teatro, Maribel Portinari
13

 (1989) comenta que no 

início do século XVIII, o rei Luís XIV, admirador da dança e bailarino, abriu para o público 

os teatros do Palais Royal (Figura 4) e do Petit Bourbon (Figura 5). Preparada por Pierre 

Beauchamp na Académie Royale de Musique, a qual tinha uma escola de dança e que mais 

tarde veio a dar origem à Ópera de Paris, “uma primeira geração de bailarinos profissionais 

iria surgir no palco, preconizando o estilo da Ópera de Paris.” (PORTINARI, 1989, p. 69) e 

aqui, vale lembrar, trata-se de uma primeira geração profissional de bailarinos clássicos.  

Nessa época o balé clássico, sendo que esta tradição e opção continua até os dias de 

hoje, com raras exceções, elege como principal espaço de atuação o palco italiano. Segundo 

Urssi (2006, p. 35; 36) o teatro italiano trata-se de um espaço retangular dividido em duas 

partes, o palco e a plateia, ou seja, entre área de representação e espaço destinado ao público 

(Figura 6). Sendo essa divisão denominada, posteriormente, como quarta parede, a primeira 

parede seria o fundo do palco, a segunda a coxia da direita e a terceira a coxia da esquerda, a 

quarta parede seria, portanto, como se houvesse uma parede entre os artistas no palco e o 

público na plateia como se existisse uma quarta parede entre os artistas que estão no palco e a 

                                                           
12

As diferenças entre esses conceitos são propostas por Pierre Lévy no livro O que é o virtual (2003). Nesse  

livro, Lévy define virtual como o que existe em potência e não em ato.  
13

 É jornalista aposentada e free-lancer na Consultoria de TI. 

http://www.linkedin.com/company/consultor-de-ti?trk=ppro_cprof
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público que está na platéia. A quarta parede seria uma parede imaginária que separa essas 

duas realidades. 

 

 

                Figura 4 –  Palais Royal  

 

                Fonte: Párizs
14

  

 

                              

              Figura 5 – Petit Bourbon 

 

          Fonte: NYPL Digital Gallery
15  

                         

                                                           
14

 Disponível em: <http://www.parizsinfo.hu/index.php?menu=19&lang=1>. Acesso em: 28 out. 2011. 
15

 Disponível em: <http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/gkeysearchdetail.cfm?strucID=1762669&imageID= 

1624134&k=0&print=small>. Acesso em: 28 out. 2011. 
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                        Figura 6 – Teatro e palco italianos  

 

                         Fonte: Angela Andrade Abdalla.
16

  

 

O cenário na Renascença apoiava-se na ilusão das técnicas de desenho e da pintura da 

perspectiva e a tecnologia empregada eram bastidores e objetos presos em roldanas e polias 

deslizando em trilhos sobre o palco e encaixados em outros trilhos todos articulados com 

contrapesos fora da cena. Desta forma fica claro que “as descobertas náuticas e geográficas 

iniciaram o desenvolvimento de novos métodos estruturais de modo que o teatro 

transformasse também seus meios cênicos.” (URSSI, 2006, p. 37).  

A nomenclatura e a tecnologia naval como deck, mastro, mezena, brigantina, vela de 

flecha, joanete, volante, gávea fixa, traquete, dentre outros, foram traduzidos para a nau 

teatral como carretilhas, contrapesos, corda cunha entelado, esticadores, escora, gornes, e 

assim por diante.  

  Nesse espaço, o palco italiano, os movimentos de dança, de balé clássico, mais 

especificamente, foram criados para serem vistos de frente, privilegiando a verticalidade, os 

saltos e os lifts.
17

 O nível alto, tão buscado por meio dos saltos, da tecnologia da sapatilha de 

ponta e do lifts (Figura 7) teria a intenção de expressar a dicotomia entre corpo e espírito e a 

constante busca dessa dança pelo divino e etéreo, negando o peso material do corpo. Nessa 

dança, há ainda o predomínio de composições coreográficas simétricas, tanto em relação ao 

espaço quanto em relação aos movimentos, com certas exceções para cenas mais 

teatralizadas, de mise-en-scène e/ou pantomima. 

                                                           
16

Disponível em: <http://angelaabdalla.blogspot. com/2010/09/iluminacao-de-teatro.html>. Acesso em: 28 out. 

2011. 
17

Movimentos em que um bailarino, geralmente masculino, carrega o outro, às vezes conhecidos como 

‘carregas’. São geralmente realizados pelos bailarinos, sendo estes responsáveis por carregar, levantar a bailarina 

do chão, fazendo com que esta pareça leve e delicada. 
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                                    Figura 7 –  Lift de balé clássico 

 

                                                                Fonte: Dance.net. 
18

 

 

Essa linguagem de dança destaca as áreas centrais e o proscênio do palco para os 

solistas, deixando o fundo ou as laterais do palco para o grande corpo de baile. Isso demonstra 

a hierarquia na utilização do espaço, sendo a região frontal, mais próxima do público, e o 

centro do palco privilegiados, pois são as regiões mais visíveis para a platéia. Esta hierarquia 

está presente na construção e no fazer do próprio balé clássico e no seu entendimento de 

mundo, no qual há alguns bailarinos – os solistas – que são privilegiados e considerados 

melhores bailarinos e, portanto, devem ser mais vistos, enquanto outros, menos importantes 

dançam nas laterais e no fundo. Sobre a construção espacial dessa dança é importante dizer 

ainda que ela enfatiza “a utilização de linhas espaciais simétricas, em sua maioria retas, e 

também a utilização da diagonal esquerda, considerada a mais forte do palco” (PIMENTEL, 

2000, p. 53). 

 

1.3 O SÉCULO XX 

 

Analisaremos, neste item, as transformações nos espaços para a dança que ocorreram a 

partir do século XX, logo após Einstein ter publicado a teoria da relatividade e incluído uma 

quarta dimensão ao espaço: o tempo. 

 

 

                                                           
18

 Disponível em: <http://www.dance.net/topic/6752493/15/Ballet-Photos-Misc/Ballet-Picture-Game-Vol-

457295729.html>. Acesso em: 28 out. 2011. 
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1.3.1 O conceito de espaço-tempo 

 

 Albert Einstein publica, no início do século XX, a sua teoria da relatividade especial 

(ou restrita), a qual inicia uma verdadeira revolução no pensamento científico. Nessa teoria, 

Einstein substitui os conceitos independentes de espaço e tempo pela de espaço-tempo como 

uma dimensão unificada.  

 O espaço-tempo é constituído por quatro dimensões, sendo três delas espaciais e uma 

temporal (a quarta dimensão). De acordo com a teoria da relatividade os conceitos de espaço e 

tempo são relativos, o que quer dizer que devem ser analisados e estudados a partir de um 

mesmo referencial.  

O princípio da relatividade surgiu ao longo da história da filosofia e da ciência como 

consequência da compreensão progressiva de que dois referenciais diferentes oferecem 

visões, perfeitamente, plausíveis, ainda que diferentes, de um mesmo efeito.  

Esse princípio foi introduzido na ciência moderna por Galileu Galilei o qual afirma 

que o movimento retilíneo uniforme só tem algum significado quando comparado com algum 

outro ponto de referência. Segundo o princípio da relatividade de Galileu, não existe sistema 

de referência absoluto pelo qual todos os outros movimentos possam ser medidos, porém 

Einstein não parte da teoria de Galileu.  Ele aceita como correta a teoria do eletromagnetismo 

de James Clerk Maxwell e abandona as transformações de Galileu que expressam, 

matematicamente, o princípio da relatividade da Mecânica, dando assim, ao princípio da 

relatividade, um alcance mais universal, estendendo-o aos fenômenos eletromagnéticos e a 

qualquer movimento.  

Em 1915, com a publicação da teoria da relatividade geral, Einstein expende ainda 

mais sua teoria, considerando os efeitos da gravidade. Ao agregar “a gravidade à teoria 

especial, a teoria geral afirma que a distribuição de matéria e energia no universo deforma e 

distorce o espaço-tempo” (MISI, 2004, p. 30), surgindo a noção de espaço-tempo curvo.  

A partir dessa teoria, o espaço e o tempo não são mais considerados absolutos nem 

independentes, como eram na teoria euclidiana, mas sim unidos (espaço = velocidade x 

tempo), formando um universo constituído de quatro dimensões.   

As dimensões de espaço e de tempo dependem, essencialmente, das condições de 

movimento dos observadores, ou seja, a partir dessa teoria, o observador passa a estar 

implicado naquilo que observa. 

Pontos no espaço-tempo são chamados de eventos e são definidos por quatro números, 

por exemplo, (¨x¨, ¨y¨, ¨z¨ e ¨c¨), onde c é a velocidade da luz e pode ser considerado como a 
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velocidade que um observador se move no tempo. Isto é, eventos separados no tempo de 

apenas um segundo estão a trezentos mil km um do outro no espaço-tempo. Assim como 

utilizamos as coordenadas x, y e z para definir pontos no espaço em 3 dimensões, na 

Relatividade especial utilizamos uma coordenada a mais para definir o tempo de 

acontecimento de um evento que é representado por “c”.  

Os valores para as coordenadas x, y, z e c dependem do sistema de coordenadas 

escolhido e isto inclui escolher a direção do eixo de tempo. Isto porque dois observadores em 

sistemas de referência em movimento possuem eixos de tempo em direções diferentes. O que 

para um observador em repouso em um dos referenciais é apenas direção temporal, para o 

outro em movimento relativo é uma mistura de espaço e de tempo. Este é um dos pontos 

fundamentais da relatividade especial. No entanto esta mistura não é percebida no nosso dia a 

dia devido à escala de velocidades a que estamos acostumados. 

Segundo a teoria da relatividade, mesmo que o observador esteja em repouso, ou seja, 

esteja parado no espaço, ele está se movendo na dimensão do tempo. Einstein também 

afirmou, nessa teoria, que o tempo passa mais rápido para uns e mais devagar para outros, 

quando um corpo está em movimento, o tempo passa mais lentamente para ele. 

Se você estiver andando, por exemplo, as horas vão ser mais vagarosas para você do 

que para alguém que esteja parado, mas, como as velocidades que vivenciamos no dia-a-dia 

são muito pequenas, a diferença na passagem do tempo é ínfima.  

O tempo, dessa forma, deixa de ser um valor universal e passa a ser relativo ao ponto 

de vista de cada um – daí o nome teoria da relatividade. Ainda de acordo com os estudos de 

Einstein, o tempo vai passando cada vez mais devagar até que se atinja a velocidade da luz, de 

1,08 bilhão de km/h, o valor máximo possível no Universo. 

Segundo Einstein, tudo no Universo se move a uma velocidade distribuída entre as 

dimensões de tempo e espaço. Para um corpo parado, o tempo corre com velocidade máxima, 

mas quando o corpo começa a se movimentar e ganha velocidade na dimensão do espaço, a 

velocidade do tempo diminui para ele, passando mais devagar. A 180 km/h, 30 segundos 

passam em 29,99999999999952 segundos. A 1,08 bilhão de km/h (a velocidade da luz), o 

tempo simplesmente não passa. 

Assim, segundo a teoria da relatividade, o movimento só pode ser analisado em 

relação a um referencial. Uma pessoa (A), dentro de um ônibus em movimento, percebe-se 

parada, mas se for vista por um observador (B) externo ao ônibus, que esteja em uma calçada, 

por exemplo, A está em movimento, pois se move em relação a B.  
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Uma das mudanças, portanto, mais importantes dessa teoria é a de que dois 

referenciais diferentes oferecem visões também diferentes, mas perfeitamente plausíveis. É o 

observador implicado, ou seja, que interfere naquilo que observa.  

Teorias mais recentes que unem a teoria da relatividade e a teoria quântica propõem a 

existência de onze dimensões no Universo: 3 espaciais (altura, largura e profundidade), 1 

temporal (tempo) e 7 dimensões recurvadas (sendo a estas atribuídas outras propriedades 

como massa e carga elétrica, por exemplo). Para este estudo, interessam-nos as 

transformações ocorridas no espaço da dança e a proposição de espaço-tempo e, portanto, não 

nos deteremos nessas teorias mais complexas da física, como a das cordas. 

A mudança de espaço para espaço-tempo na dança altera o modo de operar na dança, 

isto porque se antes pensávamos em nos deslocar no espaço, a partir deste momento podemos 

pensar em nos deslocar no tempo. O que quer dizer que mesmo quando estou aparentemente 

parado em cena estou me deslocando no espaço-tempo. Um exemplo muito expressivo deste 

tipo de trabalho artístico são as paragens, nas quais o artista permanece “aparentemente” 

parado, sendo que a ação está acontecendo no tempo. 

A paragem dá a largada para o sujeito construir uma nova relação com a 

temporalidade. Para André Lepecki, “a paragem opera no nível do desejo do sujeito de 

inverter uma certa relação com o tempo e com alguns ritmos corporais (pré-estabelecidos). 

Engajar-se no parado significa então engajar-se em novas experiências da percepção de sua 

própria presença” (2005, p.14). A ação no tempo é assim manifestada por meio de uma 

imobilidade. 

As danças que trabalham com o improviso em cena são outro exemplo bem expressivo 

do tempo atuante nesta arte, isto porque para o contato improvisação, bem como para outras 

formas de improviso em dança, é necessário que o bailarino esteja atualizando-se 

constantemente, percebendo as transformações espaço-temporais que vão acontecendo ao 

longo de sua dança, a fim de que a composição da cena aconteça em tempo real e assim, não 

esteja estabelecida a priori. 

Se levarmos em consideração a proposição de Helena Katz (2010) de que a dança 

contemporânea é uma dança que apresenta uma questão, em trabalhos de dança 

contemporânea em que há a solução e/ou a proposição de questões ao vivo, isto é na hora em 

que o espetáculo está acontecendo, o conceito de tempo é muito importante, pois nestes 

trabalhos o que acontece é uma atualização, ou seja, a solução de um problema, mas uma 

solução que não estava contida a priori, antes da vivência de uma determinada experiência, 

mas que é produzida em tempo real.  
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A dança é uma arte espaço-temporal e como tal efêmera, não pode ser repetida, pois 

sofre, devido ao tempo, transformações constantes, o que faz com que um trabalho de dança 

não seja repetido, mas atualizado constantemente. 

 

1.3.2 Movimentos artísticos e diferentes proposições de espaço 

 

Novos movimentos artísticos surgem, nesse início do século XX, e, com eles, novas 

experiências para o espaço cênico, desde grandes painéis e volumes pintados até construções 

e mecanismos cinéticos. A luz, segundo Urssi (2006, p. 50) “definia o cenário, planos sonoros 

definiam os espaços, projeções sobre tela ampliavam a cenografia construída e estilizada”. 

Novas tecnologias vão sendo produzidas e, com elas, transformações no espaço cênico e em 

suas concepções vão sendo realizadas. 

Para os cenógrafos expressionistas, os cenários deixaram de ser lugares para tornarem-

se visões, imagens, sugeridas pela dramaturgia. Os cenários não eram mais espaços a serem 

ocupados, mas deveriam dialogar com as cenas, sugerindo signos e significados para a 

dramaturgia do todo. O cinema expressionista contaminou muito as cenografias dessa época, 

pois oferecia a oportunidade para cenógrafos e arquitetos de investigarem os efeitos 

psicológicos do espaço, o que podemos observar, também, nas danças modernas de Mary 

Wigman e Martha Graham e seu alto potencial dramático. 

Em 1915 Filippo Marinetti, mentor do manifesto futurista, especifica os critérios para 

o espaço futurista em Proclama sul Teatro Futurista. Para estes o espaço deve ser dinâmico e 

enfatizar o movimento e a velocidade. Em Scenografia Futurista Enrico Prampolini propõe 

que o espetáculo seja puro movimento e ritmo através de efeitos cromáticos. É a partir do 

Manifesto Futurista que os cenógrafos passam a ser considerados criadores e não meros 

executores.  

Os futuristas pretendiam remodelar a realidade e não representá-la como em uma 

fotografia. Muitos poucos espaços cênicos futuristas foram montados nos palcos, existindo a 

maioria em ideias, esboços, estudos cênicos e maquetes.  

A cenografia construtivista, intimamente relacionada, segundo URSSI (2006, p. 54), 

ao homem como corpo social indissolúvel do coletivo, bem como ao desenvolvimento da 

tecnologia do cinema, passa a utilizar muitas projeções de imagens, filmes, motores, 

máquinas, tipografias e estruturas de metal e para tanto uniram profissionais de diversas áreas. 

 Nas artes plásticas, o cubismo quebra com as tradições da Renascença, estabelecendo 

a independência da pintura da realidade visual. Certos de que a visão humana não era capaz 



39 

 

de perceber a profundidade na sua íntegra, os cubistas rejeitaram as ilusões tridimensionais da 

perspectiva renascentista e valorizaram o tempo bem como a posição do observador na 

composição do espaço pintando diferentes ângulos de um mesmo objeto. 

 Esse movimento revolucionou o uso do espaço na arte bem como a concepção acerca 

da função da arte, que da representação da realidade visual passou a explorar as percepções 

interiores do ser humano. 

 A mudança no conceito de espaço na dança, embora não apresente muitas 

similaridades com o conceito de espaço da ciência, configura-se como reflexo de uma 

mudança na percepção deste século.  

 

1.3.3 O espaço para a dança moderna 

 

Poderemos perceber um novo pensamento sobre a dança e o espaço, reportando-nos ao 

começo do século XX que é quando a dança moderna começa a emergir. Isadora Duncan, 

dançarina norte-americana, considerada uma das pioneiras da dança moderna, começa a 

questionar a estética e a técnica do balé clássico. Estudiosa da cultura grega, Duncan dançava 

descalça, com túnicas semelhantes às gregas ao ar livre. A dança moderna, dessa forma, volta 

a valorizar os espaços externos, os espaços cotidianos, mas continua, também, a se apresentar 

nos teatros. 

O espaço na dança moderna intensifica sua expressividade, para Pimentel (2000, p. 

53), o espaço, nessas danças, revela todas as transformações e pressões de uma época povoada 

de guerras e perdas. Propomos aqui, então, a utilização do espaço como símbolo do contexto e 

do imaginário de uma época.  

É importante entender isso, porque o que estamos propondo não é um espaço vazio 

que é preenchido por determinados elementos, mas um espaço que é fruto das relações 

sociais, econômicas e políticas de um determinado espaço-tempo e que se relaciona com o 

imaginário desse contexto, isto é, com as ideias, teorias, sonhos, ou seja, com a cultura de 

uma época e de um local.  

O estudo sobre a organização, e podemos dizer a construção do espaço humano em 

determinada cultura, é denominado proxêmica. Esse termo foi criado na década de 1960 por 

Edward T. Hall
19

. Em seu livro A Dimensão Oculta (2005), Hall propõe que culturas 

diferentes percebem e, acrescentamos, produzem espaços diferentes, isso porque percebermos 

                                                           
19

 Edward T. Hall é um antropólogo estadunidense. Doutor em Antropologia pela Universidade da Colúmbia 

(New York). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Col%C3%BAmbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
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o espaço com os nossos sentidos, mas essas percepções são interpretadas de modos diferentes 

por nossa cultura.  

Segundo Hall (2005), o que acontece é que há uma triagem seletiva de dados 

sensoriais que admite alguns dados e exclui outros, ou seja, quando observamos um espaço, 

nós não prestamos atenção em tudo, mas selecionamos informações “de tal modo que a 

experiência como é percebida através de um conjunto de dados sensoriais determinados pela 

cultura é totalmente diferente da experiência percebida através de outro conjunto” (HALL, 

2005, p. 3, grifo do autor). 

Os órgãos sensoriais são, assim, filtros da percepção espacial e a cultura uma 

mediadora da experiência sensorial e, portanto, espacial. 

É importante a informação, também, de que os sentidos apresentam uma hierarquia em 

relação ao volume e à qualidade da informação. Destacaremos aqui a visão por ser o mais 

complexo, por nos permitir perceber informações que estão a uma área de mais de trinta 

metros, por implicar no modo como nos organizamos espacialmente e principalmente por 

implicar diretamente na organização de obras artísticas. 

As construções coreográficas e seus modos organizacionais nos espaços estão, dessa 

forma, diretamente, relacionadas às informações que selecionamos, à cultura e, portanto, a um 

determinado espaço-tempo. Para Lia Robatto
20

 (1994, p. 51) “o local e a organização do 

espaço cênico das manifestações de dança, de cada época e cultura, como dados significativos 

da relação da dança com a sociedade”.  

A autora acrescenta, ainda, que acredita “que boa parte das relações sócio-culturais  

características de uma comunidade podem ser detectadas através de uma análise da disposição 

espacial de suas danças” (ROBATTO, 1994, p. 51) e isso acontece porque as concepções de 

espaço, segundo David Harvey
21

 (1998, p. 189), são produzidas, necessariamente, por meio 

de práticas e processos materiais que servem à reprodução da vida social.  

Este entendimento do espaço como algo que é construído culturalmente é importante 

para nosso tema, pois é a partir desse entendimento que nos capítulos seguintes iremos propor 

o conceito de ambiente como uma complexificação do conceito de espaço e como fruto da 

cultura contemporânea, a cibercultura
22

. 

                                                           
20

 Coreógrafa e coordenadora pedagógica da Usina de Dança do Projeto Axé. 
21

 Geógrafo marxista britânico, formado pela Universidade de Cambridge. É professor da City University of 

New York. 
22

 Cibercultura, segundo André Lemos (2008, p. 15) é a cultura contemporânea que associada às tecnologias 

digitais (ciberespaço, simulação, tempo real, processos de virtualização, etc.) cria uma nova relação entre a 

técnica e a vida social. “A tese de fundo é que a cibercultura resulta da convergência entre a socialidade 

contemporânea e as novas tecnologias de base microeletrônica.” (LEMOS, 2008, p. 16). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Cambridge
http://pt.wikipedia.org/wiki/City_University_of_New_York
http://pt.wikipedia.org/wiki/City_University_of_New_York
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 Essa compreensão do espaço como algo que é construído culturalmente é importante 

para nosso tema, pois é a partir desse entendimento que, nos capítulos seguintes, iremos 

propor o conceito de ambiente como uma complexificação do conceito de espaço e como 

fruto da cultura contemporânea, a cibercultura. 

Segundo Urssi (2006, p. 44) “os princípios da renovação do teatro moderno iniciaram-

se com o suíço Adolphe Appia”. Para esse autor, Appia transformou o espaço cênico em um 

novo laboratório de possibilidades. 

 

1.3.4 Adolphe Appia e os espaços rítmicos 

 

O contato com o trabalho da ginástica rítmica de Emile Jacques Dalcroze foi muito 

importante para o desenvolvimento dos cenários de Adolphe Appia, pois foi este 

conhecimento que refletiu no que Appia chamou de Rhythmic spaces, que, segundo Cristina 

Tolentino, são espaços que impõem incessantemente ao corpo a necessidade de achar 

soluções plásticas expressivas. Para Cristina Tolentino
23

 (2004) “os obstáculos (sistema de  

planos inclinados, de escadas, de praticáveis), vão obrigar o corpo a dominar as dificuldades 

deles resultantes e a transformar essas dificuldades em trampolins para a expressividade. São 

os ‘espaços rítmicos’.”  

Os Rhythmic Spaces, de Appia (Figura 8), são como espaços vivos, espaços 

corporizados, isto é espaços com volume, luz e ritmo que possibilitavam ao corpo uma 

expressividade plena, um cenário cinestésico. Seus espaços rítmicos eram compostos de 

volumes horizontais e verticais, escadas e planos inclinados, mapeados por luz e sombra. 

Para Appia, a disparidade entre uma cenografia bidimensional e um corpo 

tridimensional, seja de um ator ou bailarino, era um problema a ser resolvido e para tanto ele 

criou cenografias tridimensionais simples. Appia constata, também, segundo Norton 

Dudeque
24

 (2009, p. 11) que “para a completa expressão do corpo humano são necessárias 

certas resistências que devem ser ordenadas em volumes e planos de contraste daí a 

geometrização dos cenários de Appia, onde são empregados um número de linhas retas, 

verticais e oblíquas” bem como escadas e praticáveis e que oferecem ao corpo humano uma 

resistência complexa, o que para Appia intensificava a expressividade. 
                                                           
23 Mestre em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo (1999); Diretora e Pesquisadora Teatral junto ao 

Grupo Bayu – Núcleo de Pesquisa Teatral; Coordenadora de Arte e Cultura do Colégio Marista Dom Silvério; 

Professora da disciplina Criação de Figurino do Curso Design de Moda da UNIBH. 
24

 É professor adjunto do Departamento de Artes da UFPR; Realizou doutorado (PhD) na University of Reading 

na Grã-Bretanha, onde trabalhou sob a orientação de Jonathan Dunsby. Também realizou mestrado em 

musicologia na USP e em performance, na University of Western Ontário. 
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Isso fica muito claro quando Appia escreve:  

 

No espaço ‘informe e vazio’, o ator representa em três dimensões; sua 

plasticidade ocupa portanto um fragmento de espaço impondo-lhe sua forma. 

Mas o ator não é uma estátua, sua plasticidade  não elimina o fato de ele ser 

vivo e sua vitalidade expressa-se pelo movimento; ele não ocupa o espaço 

somente com seu volume mas também com seu movimento. O corpo, 

sozinho no espaço ilimitado, mede este espaço com seus gestos  e suas 

evoluções ou, mais claramente, apropria-se portanto de uma porção do 

espaço, limitando-a e condicionando-a. (APPIA apud RATTO, 1999, p. 

39).
25

  

 

 

                                  Figura 8 –  Rhythm Space, de Appia 

 

                                        Fonte: Digital Library
26

  

 

Appia tinha como ponto de partida as óperas Wagnerianas, de Richard Wagner, e é 

preocupado com elas e com sua cenografia que ele produz um novo modo de pensar e fazer  

cenários, tendo como proposta unir os elementos cênicos à movimentação do ator e do 

bailarino o que para Fausto Franco
27

 (2006, p.7) “resultou na substituição de cenários 

pictóricos por praticáveis estáticos e móveis, escadas e cortinas, eliminando o componente 

decorativo.”.  

Appia via uma grande contradição entre o drama Wagneriano e os telões de fundo 

pintados, criticando as práticas cênicas de seu tempo. Ele condenou o palco italiano afirmando 

que havia uma oposição muito distinta entre o mundo do espectador e o mundo criado pelas 

artes. Para Dudeque: 

                                                           
25

 Gianni Ratto foi um diretor, cenógrafo, iluminador, figurista, escritor e ator italiano. 
26

 Disponível em: <http://digital.library.mcgill.ca/tspace/2 0th.htm>. Acesso em: 28 out. 2011. 
27

 Formado em Artes Cênicas e Especialista em Ensino do Teatro, pela Faculdade de Artes do Paraná (FAP). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
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Esta distinção entre o mundo real e o imaginário levou Appia a propor a 

criação de um mundo cênico que desse a ilusão de ser um mundo real. Com 

a impossibilidade de criar um mundo real no palco, Appia propõe a cópia 

deste universo através da criação de um mundo simbólico. Ele transforma a 

cenografia em um conjunto de signos que fornecem ao espectador toda 

informação demandada para sua localização histórica, geográfica, social, etc. 
(Dudeque, 2009, p. 9).     

 

Ele tenta suprimir toda forma de representação espacial buscando formas puras, 

espaço cênico abstrato e geométrico.  

A cenografia transformou-se em arquitetura iluminada, mobilidade e fluidez. Os 

cenários de Appia podem, inclusive, devido às suas características, ser considerados 

antecessores dos ambientes contemporâneos que nos propomos a estudar, isso porque 

refletem os movimentos tridimensionais corporais de uma forma um tanto quanto restrita 

devida, inclusive, à tecnologia empregada.  

Para Gretchen Schiller
28

 (2003), o relacionamento entre o espaço do palco, o corpo, o 

movimento, o ritmo, o peso e o volume eram muito importantes para Appia, quando este ia 

construir seus cenários. A partir dos estudos de Dalcroze das qualidades de movimento do 

corpo humano, Appia percebeu o quanto o espaço cênico necessitava de uma maior 

sensibilidade baseada no movimento corporal, ou seja, de um diálogo maior e mais profundo 

com o corpo.  

Acreditamos, assim como Schiller (2003), que os espaços produzidos por Appia 

tratam-se de espaços corporificados, pois Appia transplantou seu conhecimento do 

movimento humano para a construção de um design espacial.      

Appia afirma que “é do corpo, plástico e vivo, que nós devemos partir para rever cada 

uma das nossas artes e determinar o seu lugar na arte dramática. O corpo não é apenas móvel, 

é plástico”
29

 (APPIA apud SCHILLER, 1921, p. 20). Com essa citação podemos perceber a 

importância dada ao corpo por Appia. Seus Rhythmic Spaces foram baseados e concebidos 

para diferentes estilos de locomoção sendo constituídos de escadas e inclinações, o que criava 

as condições apropriadas para se explorar diferentes dinâmicas do movimento. 

Propomos assim, junto a Schiller (2003) que o design espacial e o movimento do 

corpo humano nos cenários de Appia sofrem uma convergência e podem assim ser 

considerados um cenário sinestésico ou um ambiente. 

                                                           
28

 Professora na Brunel University na Inglaterra. Coreógrafa que trabalha no campo da mediadance e 

videodança, participando de instalações e ambientes de movimento. É PhD pela University of Plymouth. 

Escreveu a tese The Kinesfield: a study of movement-based interactive and choreographic art.    
29

 Nossa tradução para: “c’est du corps, plastique et vivant, que nos devons partir pour revenir à chacun de nos 

arts et determiner leur place dans l’art dramatique. Les corps n’est pas seulement mobile, il est plastique”. 
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 Há uma autora, Tera Childs (2005)
30

 que discorda quanto à originalidade das 

proposições de Appia, afirmando que havia outros cenógrafos propondo cenários não realistas 

nos Estados Unidos antes mesmo de Appia, tais como: Robert Edmond Jones, Lee Simonson 

e Jo Mielziner. Segundo essa autora, a importância de Appia não está, portanto, em “sua 

originalidade, mas de sua singular habilidade de pôr em palavras certo senso de mudança. [...] 

Ele foi recebido de braços abertos porque ele validou e confirmou os designs dos jovens 

designers na teoria e no meio acadêmico” 
31

 (CHILDS, 2005,  p. 4 ).   

Independentemente, de ele ter sido original ou não o que nos interessa em seu trabalho 

são, justamente, as características em comum que apresentam com os ambientes 

contemporâneos: serem espaços sinestésicos, que dialogam com o corpo, por serem espaços 

que substituem a imitação (cenário realista) pela sugestão (simbologia) e por permitirem ao 

artista explorar e integrar em seu trabalho artístico os elementos cênicos.  

Esse novo modo de pensar o espaço cênico trouxe para a cena “a reflexão sobre a 

construção dos significados, a sugestão em vez de realidade, o símbolo em vez da imitação. 

Suas idéias influenciaram diferentes tendências cênicas posteriores na Europa” (URSSI, 2006, 

p. 47).  

 

1.3.5 Edward Gordon Craig e a continuidade do estudo do espaço de Adolphe Appia 

 

O inglês Edward Gordon Craig, logo após Appia, desenvolve um novo estudo sobre o 

espaço cênico e sua cenografia. Franco (2006) comenta que a teoria cenográfica de Craig 

aproxima-se a de Appia, pois, assim como este, abandonou o cenário pictórico, privilegiava a 

estruturação arquitetônica do espaço e enfatizava a qualidade plástica do corpo humano 

tridimensional em relação ao espaço cênico e ao cenário bidimensional. Craig, como afirma 

Franco (2006, p. 7), “não cogitava a idéia de abandonar o palco italiano, trabalhando sempre 

com a relação frontal do espetáculo. Mas seus esboços, muitas vezes, extrapolavam as 

possibilidades do palco italiano”.  

Segundo Tolentino (2004), Craig propunha a nudez do espaço, o jogo do claro-escuro 

e rejeitava qualquer decorativismo. O que ele queria produzir era um espaço em constante 

mutação, por meio do jogo conjugado da iluminação e de volumes móveis. Craig propõe 
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 Mestre em Preservação histórica, pela Columbia University. 
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 Nossa tradução para: “not from his originality, but from his singular ability to put into words a certain sense of 

change. […]He was received with open arms because he validated and confirmed the designs of the young 

designers in theoretical and academic media”. 



45 

 

escadas, planos superpostos, biombos, screens
32

 não figurativos, feitos de tecido ou de 

madeira. Craig, assim como Appia, foi muito marcado pela teoria wagneriana do drama 

musical do futuro, que preconiza uma nova arquitetura teatral como local e instrumento da 

fusão de diferentes elementos que integram o espetáculo: poesia, música, pintura, arte do ator. 

O trabalho de Graig, encontra-se demonstrado na Figura 9. 

 

          Figura 9 – Cenário para Macbeth, de Craig 

 

            Fonte: História mundial do teatro33.  

 

1.3.6 A Escola Bauhaus e as proposições de Oskar Schlemmer 

 

As modificações propostas pela Escola Bauhaus e Oskar Schlemmer foram muito 

importantes para nós da área da Dança. Na Bauhaus, a geometria definia a relação do corpo 

no espaço; e, para Schlemmer, a anatomia humana era um ponto de partida para conceitos 

mecânicos do corpo no espaço. Em 1922, ele criou o Balé Triádico (Figuras 10a a 10f), 

síntese de suas ideias espaciais. Depois desse viriam Dança do Espaço e Dança das Formas.  

Schlemmer afastou-se de uma representação realista criando figurinos, máscaras e 

cenários que modificavam visualmente o corpo, inclusive, “seus desenhos para figurinos 

anteciparam historicamente os ante-projetos para objetos e ambientes construídos 

digitalmente” (URSSI, 2006, p. 56). Essa relação apresenta-se muito clara, quando assistimos 
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 Telas. 
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 Disponível em: <http://www.caleid oscopio.art.br/grupobayu/artigo03.htm>. Acesso em: 28 out. 2011. 



46 

 

a vídeos de suas produções. Em Dança das Formas, o espaço cênico é geométrico e tão limpo 

de qualquer referência a um espaço físico que os bailarinos parecem dançar em um espaço 

digital.  

 

    Figuras 10a, 10b, 10c, 10d, 10e,  e 10f –  Imagens do Balé Triádico, de Oskar Schlemmer 

  

  

  

             Fonte: Frames retirados do vídeo O Balé Triádico no youtube.   

 

Schlemmer, para Lisa Flanagan
34

 (2002), era muito interessado em investigar a forma 

do corpo humano no espaço. Suas danças enfatizavam abstrações expressivas do corpo no 

espaço, elas articulavam composições visuais mais formais, mas ainda assim, 

emocionalmente,  envolventes. O espaço para esse artista era um lugar para experimentar com 

as dinâmicas corporais bem como com as composições espaciais e expressivas, assim como o 

era para Appia em seus Rhythmic Spaces. 

                                                           
34 Mestre em Artes pela Faculty of the Louisiana State University (USA). 
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 Há uma série de danças denominadas Space Dances nas quais Schlemmer investiga 

coordenadas do espaço por meio de movimentos do corpo humano. Nessas danças, o espaço 

começa com uma simples grade espacial, delineando o corpo humano em movimento que  vai 

sofrendo adições progressivas de cor, acessórios, e gestos como caminho para articular o 

movimento corporal no espaço.  

Segundo Flanagan (2002) Schlemmer trabalhava com simples formas geométricas, 

porque estas ajudavam-no a delinear, articular e compreender o espaço tridimensional. Ele 

trabalhava com formas estéticas muito básicas e/ou simples a fim, também, de produzir 

possibilidades criativas que eram geradas a partir das limitações dessas formas. Ele começava 

seu trabalho, assim, com um ponto, uma linha, superfícies simples, com cores básicas tais 

como vermelho, azul, amarelo, branco preto e cinza; da mesma forma, ele começava a 

trabalhar com o corpo, partindo do simples, de caminhadas, até chegar aos saltos e às danças. 

Em Slat Dance, Schlemmer investiga o conceito de volume, pesquisando o espaço, 

uma dança composta por dimensões e proporção. Espaço nessa dança é o que rege tudo o que 

ocorre dentro de suas fronteiras, inclusive, determinando os movimentos dos bailarinos dentro 

dele. O espaço em Slat Dance é como um espaço que se torna vivo através dos movimentos 

que nele e com ele acontecem. 

Significamente, nos trabalhos de Schlemmer, o corpo não age sozinho, ele utiliza 

ativamente a dinâmica do espaço para compor seus movimentos. Corpo e espaço agem juntos. 

Trata-se, portanto de um espaço dinâmico, que intrfere na dança assim como sofre 

interferências desta. Por isto mesmo é importante para o tema dos ambientes digitais, o qual 

iremos refletir, por propor uma relação entre corpo e espaço que não é só uma ação de 

ocupação de um espaço, mas realmente um diálogo, no qual ambos estão em diálogo 

constante e transformando-se. 

 

1.3.7 O espaço para Rudolf Laban 

 

Rudolf Jean-Baptiste Attila Laban, mais conhecido como Rudolf Laban, no século XX 

ainda, realizou um longo estudo do movimento do corpo no espaço, ao qual ele denominou 

corêutica. Corêutica, segundo a Professora Doutora Lenira Rangel
35

 (2003), trata-se da 

organização espacial dos movimentos e pode ser também nomeada de harmonia espacial. O 
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Doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica (PUC)/SP. Mestre em 

Artes/Dança, pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Bacharel em Direção Teatral, pela Escola 
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espaço corêutico “é percebido a partir do corpo. [...] Corêutica trata do espaço no corpo e do 

corpo no espaço” (RANGEL, 2001, p. 36), sendo que espaço no corpo é tornar o corpo e/ou 

parte deles como referência para as direções: cima, baixo, direita, esquerda, diagonal direita 

baixa, etc., é definir lugares no espaço tendo como referência o corpo e o corpo no espaço é 

tornar o espaço como referência espacial para o corpo, a diagonal da sala na qual me encontro 

por exemplo. 

 Sobre o espaço no corpo, é importante pensar ainda acerca de outro conceito proposto 

por Laban o de Kinesfera ou cinesfera que denomina uma esfera dentro da qual acontece o 

movimento, minha cinesfera compreende a região espacial que consigo alcançar sem sair do 

lugar e quando me desloco a cinesfera desloca-se comigo. 

 
Cinesfera é a esfera pessoal de movimento. Determina o limite natural do 

espaço pessoal. Cada agente tem a sua própria cinesfera, a qual se relaciona 

somente a ele. Esta esfera de espaço cerca o corpo, esteja ele em movimento 

ou em imobilidade. A cinesfera é delimitada espacialmente pelo alcance dos 

membros e outras partes do corpo do agente quando se esticam para longe do 

centro do corpo, em qualquer direção, sendo imprescindível um ponto de 

apoio. Ela determina o limite natural do espaço pessoal. (RANGEL, 2003, p. 

32; 33, grifo do autor).  

 

 O espaço no sistema Laban é o segundo fator de movimento; sendo o primeiro o fluxo; 

o terceiro o peso; e o quarto o tempo. Isso porque nós desenvolvemos relações espaciais por 

volta do terceiro mês de vida, quando nossos órgãos perceptivos já estão mais aguçados e nós 

começamos a nos deslocar em direção a objetos e pessoas. Primeiramente, temos contato com 

o espaço pessoal; depois o parcial; e por fim o geral. A função “do fator espaço é a 

comunicação” (RANGEL, 2003, p. 65, grifo do autor), pois é através e com o espaço que nos 

relacionamos com nós mesmos, com os outros e com o mundo em geral.  

 Rangel (2003) comenta, ainda, que a atitude desse fator para Laban é a atenção, pois 

estamos atentos para onde estamos indo e, portanto, para o foco do movimento. As relações 

espaciais são complexas e o seu treino, dar atenção a dois focos direcionais, três, quatro ou 

mais gera atitudes alertas e explorativas.  

 Para Laban, há ainda duas formas qualitativas básicas do espaço a serem exploradas e 

vivenciadas, lembrando que estas duas não são rígidas e fixas, mas se misturam, 

constantemente, são elas: a forma direta e a flexível. A forma direta no espaço relaciona-se a 

único ponto de atenção espacial, os movimentos, geralmente, são retos e formam linhas indo a 

uma única direção, enquanto a forma flexível relaciona-se com múltiplos pontos no espaço, o 
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movimento geralmente apresenta torções, é mais arredondado, há várias partes do corpo indo 

a diferentes direções, o corpo e o espaço são mais tridimensionais neste caso.  

 Um tema que é básico para o espaço de Laban é o relacionamento entre ser humano e 

espaço que também já era proposto por seus antecessores: Oscar Schlemmer, Gordon Craig e 

Adolphe Appia, todos interessados nesse diálogo e na tridimensionalidade tanto do espaço no 

corpo quanto do corpo no espaço. Laban refletiu muito sobre essas ideias para falar sobre a 

arquitetura do movimento no espaço. Para Ciane Fernandes
36

 (2006) pensar o corpo humano 

em termos de arquitetura tridimensional (comprimento, largura e profundidade do corpo) 

trata-se de uma questão fundamental para relacionar dinamicamente o corpo em movimento 

com o espaço. Nesse sistema, o sistema Laban, espaço e movimento determinam-se 

mutuamente, o que faz com que não haja espaço vazio. 

Por sua reflexão sobre a tridimensionalidade do corpo e do espaço, bem como por 

propor uma relação dinâmica entre espaço e movimento no qual os dois são construídos de 

forma concomitante, consideramos Laban muito importante para a proposição de que quando 

o espaço se atualiza e ganha complexidade, ele transforma-se em ambiente.  

O estudo de Laban também é importante por refletir sobre o movimento a partir da 

proposição de espaço-tempo de Einstein, na medida em que propõe pensar qualquer tipo de 

movimento a partir de quatro fatores: fluxo, peso, espaço e tempo. Dessa forma, assim como 

para Einstein, para Laban o espaço e o tempo não eram independentes, mas contaminavam 

um ao outro.  

 O sistema Laban continua a ter aplicações até os dias de hoje na dança, tendo sido 

atualizado por Irmigard Bartenieff, aluna de Laban, e muitos outros estudiosos do sistema, 

como Lenira Rengel, que continuam a refletir sobre suas proposições e estudos. 

 

1.3.8 O espaço nas danças de Mary Wigman, Kurt Joss, Doris Humprey,  

         e Martha Graham 

 

 Estamos, com o início da dança moderna, no contexto das guerras mundiais, e o 

espaço é tido como opressor. Mary Wigman faz seus trabalhos com um intenso contato com o 

chão, com a terra. O espaço no qual dança o bailarino é asfixiante, algo com o qual é preciso 

lutar. Wigman, em suas aulas, procurava fazer com que seus alunos expressassem toda a 
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pressão sofrida naquele momento histórico, expressada pela relação espacial. A batalha 

“contra um espaço opressor, tentando se mover dentro de limites repressores, era travada com 

a união da técnica e da vontade do bailarino” (FRANCO, 2006, p. 14), sendo a respiração o 

grande mote do movimento. 

 Características em comum na utilização do espaço na dança moderna dessa época 

eram, segundo Robatto (1994): um desejo de ruptura nas relações sociais pré-estabelecidas, o 

que levou à quebra de composições coreográficas convencionais e à busca por organizações 

espaciais assimétricas; uma mudança nas relações de poder por meio da valorização de todo o 

espaço cênico e o desenvolvimento de coreografias grupais; uso de movimentos no chão sob o 

peso da gravidade, bem como uma conscientização da realidade por meio  do 

desaparecimento dos cenários ilusórios e exploração dos espaços físicos da arquitetura do 

palco, que era o que propunham Appia e Craig e uma maior participação popular por meio  de 

experiências de Dança Ambiental que promoviam um grande envolvimento espacial entre 

dançarinos e público. 

 A Dança Ambiental explorava espaços cênicos alternativos e que propiciavam 

atmosferas expressivas próprias. Na Dança Ambiental “toda a composição coreográfica é 

determinada pelos espaços cênicos alternativos. E, consequentemente, as relações de estrutura 

espacial são únicas, aplicáveis apenas para aquela determinada área cênica escolhida” 

(ROBATTO, 1994, p. 119). O que quer dizer que a expressividade de uma determinada 

composição coreográfica muda em função do espaço arquitetônico e que “o coreógrafo, ao 

escolher o local de apresentação do seu trabalho, já está se comprometendo tanto com uma 

postura político-cultural como uma postura estética” (ROBATTO, 1994, p. 344). 

 A Dança Ambiental, dessa forma, vem ao encontro da proposta de ambiente que 

queremos propor na contemporaneidade, no que diz respeito ao fato de serem danças 

produzidas para determinados ambientes, são criações coreográficas únicas e que só podem 

acontecer em ambientes específicos, pois foram criadas neles, com eles e para eles. Não é à 

toa, portanto, que recebe o nome de Dança Ambiental, e que pode ser considerada, 

historicamente, um tipo de dança que foi ganhando especialidade até desembocar nas danças 

realizadas em, com, e para ambientes digitais.  

 Com Kurt Joos, temos a teoria de Laban aplicada. Joos utilizou os princípios de Laban 

para construir sua técnica. Professor na Escola Folkwang, em Essen na Alemanha, utilizava 

elementos da técnica de balé clássico e as teorias de Laban da harmonia espacial. Como 

Wigman, Jooss representa o espaço opressor da guerra, “mas de maneira satírica, aliando a 
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execução técnica rigorosa a uma crítica social e aproveitando-se do quadro político da 

ascensão do nazismo” (FRANCO, 2006, p. 15). 

 Outra teoria sistematizada sobre composição coreográfica que relaciona espaço, 

movimento e forma foi escrita por Doris Humprey (apud PIMENTEL, 2000) em seu livro El 

arte de criar danzas, segundo Pimentel (2000), apresenta um capítulo dedicado ao espaço 

cênico na dança. Humprey, ao contrário de Laban, porém, apresenta o espaço na dança de 

uma forma muito mais arbitrária informando, inclusive, o tamanho adequado do palco para 

um dançarino de proporções normais o qual seria de 8 x 6m, um espaço onde  o corpo não se 

perderia nem seria pequeno para a execução dos movimentos, sendo que para os grupos o 

palco deveria ser de 10 x 8 ou 9m, variando conforme o número de integrantes.  

 Para Humprey, o palco italiano pode ser dividido por quatro linhas verticais, são elas: 

a da direita frente, a da direita fundo, a da esquerda frente e da esquerda fundo, sendo que este 

apresenta ainda 6 zonas fracas e 7 zonas fortes. As 7 zonas fortes, segundo Pimentel (2000, p. 

48) seriam: 1ª o centro; 2ª e 3ª as duas esquinas do fundo sustentadas por grandes verticais; 4ª 

e 5ª as duas esquinas da frente; 6ª o centro do fundo do palco e, por último, o centro da frente 

do palco. As zonas fracas seriam as zonas restantes entre duas ou mais zonas fortes. 

 “Humprey afirma, por exemplo, que se um dançarino estiver localizado em qualquer 

uma das 4 verticais que compõem o palco, possuirá muita energia e força física e espiritual, 

devido às projeções das verticais e também pelos ângulos retos aí formados.” (HUMPREY 

apud PIMENTEL, 2000, p. 48). Ela estabelece ainda o centro do palco como o ponto com 

potencial mais expressivo, e o fundo do palco como um lugar místico e especial por estar 

distante da plateia. 

 Para Humprey (apud Pimentel), o palco circular é ruim para a dança porque permite 

múltiplos olhares e sendo a dança uma arte visual ela seria mais bem vista se fosse de apenas 

um ponto de vista. Esse entendimento parece-nos, também, um tanto quanto equivocado, pois 

se a dança é uma arte visual seria melhor que fosse vista de vários pontos e de várias formas, 

assim como o cinema e o vídeo que apresentam vários pontos de vista sobre um mesmo 

objeto e até as esculturas que são tridimensionais e, portanto, muito mais interessantes quando 

colocadas de forma que o observador possa circular ao seu entorno e observar sob todos os 

pontos de vista. Devemos entender, porém, que este livro foi escrito em 1965, no contexto da 

dança moderna, muito diferente do que vivemos agora. 

 O espaço para Humprey, segundo Pimentel (2000), parte das experiências espaciais de 

nosso cotidiano e é refinado e ganha complexidade pela arte, pela dança, pela coreografia. O 

espaço na dança é simbólico e não apenas um espaço no qual uma ação acontece. O espaço no 
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qual a dança acontece é um espaço mais perceptivo em que há elementos de diferentes 

experiências. 

Doris Humphrey “propunha um espaço dialético” (PIMENTEL, 2000, p. 53), 

trabalhava com quedas e suspensão, com o centro de gravidade e Mary Wigman usava com 

frequência um espaço limitado, que espelhava toda opressão e tensão às pressões vividas entre 

as duas guerras mundiais. As noções de gravidade, inércia e queda, “utilizadas como padrão 

de referência para a descrição da trajetória do corpo ou uso do espaço, nos estudos de 

Humprey sobre o movimento na dança, revelam uma possível influência dos conceitos da 

física newtoniana” (MISI, 2004, p. 51). 

Importa-nos, mais do que encontrar relações entre o conceito de espaço na ciência e na 

dança, chamar a atenção do leitor para as mudanças na concepção do espaço e no uso deste na 

dança. 

Martha Graham, dançarina moderna norte-americana, enfatizava o espaço a partir dos 

seus movimentos. Na dança de Graham, o espaço é construído a partir do corpo e seu 

movimento, a partir das contrações e releases que ela produz com a respiração. 

Segundo Eliane Rodrigues Silva
37

 (2007), o espaço, para Graham, transformou-se a 

partir da sua colaboração com o escultor Isamu Noguchi, iniciada em meados dos anos trinta. 

“Noguchi trouxe para a cena da dança esculturas e objetos que, além de comporem 

esteticamente o ambiente, provocavam uma leitura de referência imediata na plateia.” 

(SILVA, 2007, p. 24). A coreógrafa, por sua vez, extraía desses objetos suas propostas 

fundamentais e transformava-os em verdadeiras extensões do corpo e de seus movimentos, 

fazendo-os participantes ativos de suas coreografias. A cenografia, dessa forma, tornava-se 

um prolongamento da coreografia e vice-versa.  

Frontier, coreografia que se tornaria um ícone da dança moderna e expressava a luta, 

determinação e orgulho dos pioneiros colonizadores da América, tem o seu cenário descrito 

pelo próprio Noguchi como uma corda, pendurada nos dois cantos superiores do proscênio 

que terminava na área central do fundo do palco, seccionando o espaço tridimensional do 

palco. Essas linhas pareciam querer atirar todo o volume de ar sobre a cabeça dos 

espectadores. Na convergência das cordas havia uma cerca onde a coreografia deveria 

começar e terminar, conforme demonstrado na Figura 11.  
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           Figura 11 – Imagem de Frontier 

 

                        Fonte: On as secret mission.38 

 

. 

Esse cenário foi considerado por Noguchi o ponto de partida para todo o seu trabalho 

que dali em diante seria tornar o espaço um volume que deveria ser trabalhado como uma 

escultura. Graham e Noguchi trabalharam juntos durante quatro décadas.  

Graham desloca-se pelo espaço, mas sua atenção está mais voltada para o espaço no 

corpo, para o espaço produzido por sua respiração, por todos os seus movimentos e que é um 

espaço tão opressor e asfixiante quanto o das danças de Wigman.    

 

1.3.9 Espaços para a dança a partir da Judson Church  

 

Alguns teatros, na década de 1960, passaram a ser só para espetáculos de dança. Nesta 

época de grande contestação e movimentos políticos pela liberdade, a favor da paz e, portanto, 

contra a guerra do Vietnã, a favor do amor, e outros..., surge um novo modo de pensar e fazer 

dança que se expandiu em pequenos teatros, salas de associações de bairros, pátios de escolas 

e de igrejas. “Foi justamente no auditório de uma igreja protestante, a Judson Memorial, no 

Greenwich Village, em Nova York, que se estabeleceu uma espécie de celeiro para grupos 

experimentais” (PORTINARI, 1989, p. 161). 

Foi nesse contexto que Merce Cunningham, que havia sido aluno e bailarino de 

Graham, desenvolveu suas pesquisas com o músico John Cage. Cunningham, ao contrário de 

Graham, não estava interessado na subjetividade, nos sentimentos e nas tragédias humanas, 

mas sim no movimento pelo movimento, no acaso e no aleatório.  
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Para esse coreógrafo, o espaço não possui significação especial, o que faz com que 

qualquer ponto espacial possa ser utilizado e por qualquer dançarino. Cunningham (ano), com 

isso, opõe-se à ideia de espaço de Humprey e propõe um novo paradigma para a dança, ao 

escrever seu manifesto e propor: 

 qualquer movimento pode ser material para dança; 

 qualquer procedimento pode ser método válido de composição; 

 qualquer parte ou partes do corpo podem ser usadas (sujeitas apenas às limitações 

naturais); 

 música, figurino, cenário, iluminação e dança têm sua lógica e identidade separadas; 

 qualquer dançarino da companhia pode ser solista; 

 qualquer área do espaço cênico pode ser utilizada com a mesma importância (grifo 

nosso); 

 a dança pode ser sobre qualquer coisa, mas é fundamentalmente e primeiramente sobre 

o corpo humano e seus movimentos, começando com o andar.  

 

Para Cunningham, o movimento não é necessário criar um significado para os 

movimentos, isso porque o significado é inerente ao movimento, seu material de estudo, 

portanto, são o corpo e as suas possibilidades de movimento. Isso é muito importante que seja  

percebido, pois ao trabalhar com o software Life Forms, este artista mostra-se extremamente 

interessado nas possibilidades de movimento que podem ser geradas a partir da imagem de 

um corpo digital. Ele está interessado, nos movimentos corporais que aquelas imagens de 

corpo podem produzir e que seriam impossíveis a um corpo humano
39

.    

Considerado um marco da dança pós-moderna por instaurar um novo paradigma na 

dança, esse manifesto contaminou muitos outros artistas contemporâneos de Cunningham, um 

deles foi a coreógrafa e bailarina americana Trisha Brown que tem como provocação e 

pesquisa principalmente o espaço. Brown era e é muito preocupada com questões da dança 

que subvertem o espaço. 

 No início dos anos 1960, Brown começou a investigar o espaço e a gravidade por 

meio de improvisações, bem como mudando a relação dos intérpretes com o peso, e 

compondo peças para espaços não convencionais, e utilizando equipamentos de escalada. 
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 Falaremos mais sobre a pesquisa de Merce Cunningham com o software Life Forms  no  item: Espaços 

híbridos entre tecnologias analógicas, cinema, vídeo e dança. 
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Entre 1968 e 1975, a coreógrafa criou uma série de obras chamadas Equipment Pieces, 

em que os dançarinos utilizavam equipamentos de escalada para percorrer o interior e o 

exterior de espaços. Em Man Walking Down (1970) um bailarino caminhou paralelo ao solo 

na lateral de uma construção de sete andares.  

Em Glacial Decoy (1979), Brown joga com a ideia do proscênio como um espaço 

infinito, permitindo que a coreografia continuasse até os bastidores, e em Set and Reset, 

através de cortinas transparentes, ela tenta eliminar a diferença existente entre o palco e os 

bastidores, questionando a capacidade da caixa cênica. 

Trisha Brown explorou novos espaços cênicos fazendo com que seus bailarinos 

dançassem literalmente pelas paredes em Walking on the Wall (Figura 12) e em telhados em 

Roof of Fire (Figura 13), bem como em parques, estádios, praias e até em varais de roupas 

(Figura 14). 

Para esta dissertação, as investigações dessa coreógrafa são importantes por 

investigarem o espaço e por ampliarem as noções de espaço coreográfico para a dança.  

 

         Figura 12 –  Walking on the Wall de Trisha Brown 

 

           Fonte: Whitney Live Blog
40
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 Disponível em: <http://whitneylive. wordpress.com/category/behind-the-scenes/>. Acesso em: 28 out. 2011. 
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              Figura 13 –  Roof of Fire, de Trisha Brown 

 

                  Fonte: Troligen
41

  

 

             Figura 14 – Floor of the Forest, de Trisha Brown 

 

              Fonte: Documenta Kassel.
42
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O palco italiano continuou sendo utilizado pela dança e sendo transformado pela 

iluminação, cenografias, videocenografias e outros materiais e texturas tais como terra, flores, 

areia e água, como exemplo podemos citar os trabalhos de Pina Bausch nos quais a coreógrafa 

e seu cenógrafo, Peter Pabst, utilizam-se desses materiais. 

Antes de trabalhar com Peter Pabst, Bausch trabalhou com Rolf Borzik, foi quando 

Borzik faleceu em 1980 que Bausch convidou Pabst para ser seu cenógrafo. No começo de 

todo o processo proposto pela coreógrafa, o máximo que se tem é um assunto ou uma ideia 

que será desenvolvida e elaborada ao longo do tempo. Por certo tempo, portanto, não fica 

claro que espaço cada peça de dança exigirá o que faz com que Pabst, no decorrer do 

processo, chegue a criar até seis projetos diferentes para cada uma delas, investigando e 

pesquisando esses espaços junto à coreógrafa e aos bailarinos.  

Pabst preocupa-se em criar espaços dançantes, isto é, nos quais seja possível dançar, 

mas nem por isso deixa de colocar materiais e texturas que causem certa resistência ou 

desequilíbrio ao movimento dos bailarinos tais como: terra, água, pedras de um muro caído ou 

cravos. Segundo Norbert Servos
43

, o espaço criado para cada peça deve ter uma função 

autônoma e deve, idealmente, ser capaz de se transformar. As transformações nos espaços 

assumem formas muito diferentes, podendo ser dramáticas tal como em Palermo Palermo, na 

qual logo no início um muro cai com estrondo transformando-se em um campo de escombros 

e tijolos quebrados; outro exemplo de transformação pode ser percebido em Ein Trauerspiel 

em que uma enorme cachoeira desce para o palco, mais tarde transformando-se  em uma 

enorme fonte que jorra fogo por cima da água.  

As transformações podem ser também quase imperceptíveis, como em Nefés. Nessa 

peça, o chão do palco é coberto com uma madeira escura que afunda com uma depressão 

suave no meio. Muito lentamente, a depressão enche-se com água, que desaparece da mesma 

forma que, imperceptivelmente, apareceu. Em Vollmond, a água flui para baixo de uma vala, 

embora nós, os espectadores, não estejamos cientes dessa atual circunstância até vermos uma 

bailarina flutuar por sobre uma espécie de cama de ar. Muitas vezes, há chuvas nas peças: 

desde uma garoa fina até chuvas trovejantes. 

Para Pabst, segundo Servos, o seu trabalho só tem efeito quando os bailarinos  

envolvem-se com os materiais, as texturas, tomando o tempo para experimentá-los a fim de, 

talvez, no final emergirem como ambientes.  
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 Norbert Servos é coreógrafo alemão e escritor de artigos e matérias sobre dança. 
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Podemos ver (Figura 15), também, que, juntamente com as transformações que o 

espaço gera para os artistas, outras transformações vão acontecendo, roupas tornam-se 

molhadas e revelam os corpos, os bailarinos escorregam em cena, têm que transpor 

obstáculos; enfim, são alterados os movimentos e os estados corporais. Também, como 

exemplo do trabalho de pina Bausch, temos a Figura 16. 

 

  Figura 15 – Mazurka Fogo, de Pina Bausch 

 

 Fonte: O Globo
44

 

 

Pabst, como é possível perceber nos exemplos, encontra soluções criativas para cada 

um dos vários problemas e perguntas gerados pelas peças. Ele também verifica, 

meticulosamente, a segurança das construções e dos materiais utilizados para que os 

dançarinos não sejam colocados em risco.  
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Disponível em:< http://oglobo.globo.com/blogs/clubedomaestro/posts/2009/06/30/pina-bausch-licao-dabeleza-

200499.asp>. Acesso em: 28 out. 2011. 
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    Figura 16 – Nelken, de Pina Bausch 

 

      Fonte: O Globo
45
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 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/blogs/clubedomaes tro/posts/2009/06/30/pina-bausch-licao-da-

beleza-200499.asp.>  Acesso em: 28 out. 2011. 
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É essa complexidade nos espaços bem como as transformações que Pabst propõe que 

fazem com que consigamos aproximar esses dos ambientes digitais, pois os cenários de Pabst 

também são ambientes, na medida em que são interativos e assim transformam o modo de 

dançar, trata-se de espaços dialógicos, que põem em comunicação espaço e dança.  

O que é interessante de notar, também no trabalho desse artista é que ele evita 

declarações explícitas sobre seus ambientes, deixando espaço para que o púbico signifique, 

interprete e imagine o que quiser a partir deles.  

Outro ponto importante de seus trabalhos é a utilização de materiais naturais para 

construir seus ambientes, é uma natureza deslocada, que vemos no palco das danças de Pina 

Bausch, e que chama a atenção, levando-nos a perceber esses espaços de um modo diferente 

do habitual, justamente, por estar deslocado, quase como Duchamp fez, quando colocou em 

um museu um mictório, deslocando um objeto de seu contexto original.  

Atualmente, alguns edifícios teatrais são projetados para abrigar todo o tipo de 

proposta cênica, sendo o espaço muito maleável, com arquibancadas móveis para a plateia, 

que podem ser deslocadas e, portanto, produzir um espaço de arena, um espaço com uma 

única frente, mais próximo ao palco italiano, dentre outros.  

Em propostas contemporâneas e ainda com referência em alguns trabalhos da Judson 

School, observamos que os espaços cotidianos continuam a ser utilizados, danças que 

acontecem em praças, museus, festivais em paisagens urbanas que têm como palco a cidade 

como o Visões Urbanas – Festival Internacional de Dança em Paisagens Urbanas (Figura 17)  

que acontece desde 2006 na cidade de São Paulo; e ainda festivais e projetos que utilizam 

casas como o Dança Contemporânea em Domicílio, da artista Cláudia Müller, trabalho este 

que permite que qualquer pessoa telefone para a artista e peça uma dança. Müller apresenta-se 

em diferentes lugares para os quais é chamada, oferecendo cinco minutos de dança; e há ainda 

o  Projeto 1000 casas, do Núcleo do Dirceu, na cidade de Teresina no Piauí.  

Esses são apenas alguns dos exemplos de como o espaço cênico tem se expandido e 

criado novos pensamentos, dramaturgias, necessidades e questionamentos.  

Revisitar a história do espaço cênico, as diferentes teorias produzidas em diferentes 

contextos é muito importante para entendermos o conceito de ambiente que queremos 

discutir, pois, estudando essa história, podemos reconhecer experimentos artísticos 

precursores dos ambientes que veremos no próximo capítulo, bem como perceber as 

implicações do espaço na dança.  

 

 



61 

 

                       Figura 17 –  Imagem do Festival Visões Urbanas 

 
                      Fonte: Folha uol

46
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de-danca-em-paisagens-urbanas/>.  Acesso em: 28 out. 2011. 



62 

 

  

 

CAPÍTULO 2  

 PELÍCULA  

 

 2 ESPAÇOS HÍBRIDOS – INTERFACES ENTRE CINEMA, VÍDEO E DANÇA 

 

Começaremos a reflexão sobre os espaços híbridos, isto é espaços que são constituídos 

por diferentes tecnologias, com uma breve reflexão sobre o que é tecnologia e o que é técnica.  

Segundo Nicola Abbagnano
47

 (2000, p. 942) podemos considerar tecnologia o estudo 

das técnicas de determinado campo, sendo que técnica “compreende qualquer conjunto de 

regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade qualquer” e ainda “procedimento qualquer, 

regido por normas e provido de certa eficácia”. A técnica e a tecnologias são, portanto, muito 

antigas dentro da história da humanidade e compreendem desde a criação de objetos como 

machadinhas de pedra até os sofisticados softwares que conhecemos hoje.  

A palavra techné também se aproxima desse conceito de técnica. Techné é uma 

palavra grega que se define por qualquer prática produtiva, seja ela artística ou não, o que 

significa que para a cultura grega não há distinção entre arte e qualquer outro processo de 

produção. Desta forma “o campo da techné estende-se tanto quanto o das atividades humanas e, 

sendo uma das atividades artísticas humanas, dança é techné” (PIMENTEL, 2000, p. 33).  

Techné é um conceito filosófico que visa a diferenciar o saber fazer humano da physis, ou 

o princípio de geração das coisas naturais. Techné e physis, para André Lemos (2008, p. 26), 

“fazem parte de todo processo de vir a ser, de passagem da ausência à presença” O conceito de 

techné visa, assim, a distinguir o fazer humano do fazer da natureza, sendo este último, 

autopoiético, ou seja, algo que contém em si mesmo os mecanismos de sua autorreprodução, de se 

autogerar.     

A techné, no caso da dança, tanto se aplica às diversas técnicas corporais dos dançarinos 

quanto ao fazer coreográfico, isso porque “os coreógrafos utilizam de um conjunto de regras e 
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procedimentos com a finalidade de produzir algo específico; neste caso, de criar dança” 

(PIMENTEL, 2000, p. 33). 

Há uma definição de técnica e tecnologia de Lucia Santaella
48

 (2003) no livro Cultura 

e artes do pós-humano, que para este estudo nos interessa mais, não somente por ser mais 

contemporânea, mas também porque a autora, nesse livro, está justamente discutindo as artes. 

Para ela: 

 

Enquanto a técnica é um saber fazer [...] a tecnologia inclui a técnica, mas 

avança além dela. Há tecnologia onde quer que um dispositivo, aparelho ou 

máquina for capaz de encarnar fora do corpo humano, um saber técnico um 

conhecimento científico acerca das habilidades técnicas científicas. 

(SANTAELLA, 2003, p. 152).  

 

A dança pode ser considerada, portanto, uma técnica, um saber fazer, ou como diriam 

os gregos uma techné. Sendo dança techné, técnica, ela transforma o espaço, pois segundo 

Milton Santos
49

 (2006, p. 16) a técnica faz parte do espaço e como tal é “um elemento de sua 

constituição e da sua transformação”. Para Santos, as técnicas são um conjunto de meios 

instrumentais e sociais com os quais o ser humano realiza sua vida, produz e, ao mesmo 

tempo, cria espaço, ou seja, as técnicas, e acrescentamos aqui as tecnologias, tais como a 

dança, o cinema e o vídeo, que serão estudados neste capítulo, que transformam, produzem e 

criam espaços. 

 Quando a técnica transforma-se podemos concluir que o espaço também se 

transforma, não um e depois o outro, mas de forma concomitante, o que queremos, portanto, 

com este capítulo é perceber essas transformações que foram ocorrendo no espaço e na dança 

de forma concomitante ao desenvolvimento das tecnologias da imagem, e mais 

especificamente das tecnologias do cinema e do vídeo.  

Nosso trabalho está focado nessas tecnologias porque propomos que tenham sido elas 

as tecnologias precedentes às que, contemporaneamente, precisamos para a produção dos 

ambientes de imagens digitais. Em outras palavras, o que propomos é que foram as 

tecnologias do cinema e do vídeo que, gradualmente, foram se tornando mais especializadas, 

e que permitiram assim o desenvolvimento dos ambientes constituídos por imagens digitais.  
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Podemos pensar a evolução da técnica para a tecnologia como propõe o diretor de 

cinema americano Stanley Kubrick
50

 em seu filme 2001 Uma Odisseia no Espaço, no qual o 

autor em uma famosa cena (Figuras 18a, 18b e 18c) mostra o começo do desenvolvimento da 

técnica humana. No filme, há uma cena em que um ancestral, em comum do macaco e dos 

hominídeos, aprende a usar um osso como arma para matar, no prosseguimento da cena ele 

lança o osso para o alto e na imagem seguinte vemos a tecnologia de uma nave espacial. 

Kubrick com estas imagens nos mostra toda a evolução da técnica para a tecnologia humana 

que começa com algo, aparentemente, muito simples, a transformação do osso como arma, e 

termina com um grau de sofisticação e especialização como é a tecnologia de uma nave 

espacial. 

 

          Figuras 18a, 18b e 18c –  Imagens do filme 2001 Uma odisséia no Espaço,  

          dirigido por Stanley Kubrick 

 

 

 

            Fonte: Frame capturado do DVD. Metro – Goldwyn-Mayer, EUA, 1968, 142 min 
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No caso da evolução das técnicas da imagem analógica até a tecnologia das imagens 

digitais dos softwares, propomos, em analogia a Kubrick, a sequência de imagens a seguir, da 

qual a primeira imagem (Figura 19a) refere-se à Salle des taureaux, em Lascaux; a segunda 

imagem foi realizada por nós com o programa CyberLink Power Director (Figura 19b) e 

refere-se a uma transição entre esta imagem e a terceira imagem da sequência  (Figura 19c) 

que se  refere ao balé Biped, de Merce Cunningham. 

 

        Figura 19a –  Salle des taureaux,  em Lascaux  

 

          Fonte: Inmersión em la imagen visual: espacio, visión y presencia.  

         Ferrer (2008, p. 48). 

 

        Figura 19b – Imagem realizada com o programa 

        CyberLink Power Director   

 

          Fonte: Arquivo de Bruna Spoladore 
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              Figura 19c –  Balé  Biped: Merce Cunningham Dance Company  

 

             Fonte: Internet
51

 

 

Com essas imagens, queremos refletir sobre os diálogos entre dança, técnica e 

tecnologia, pois, como afirma Maíra Spanghero
52

 (2003, p. 28), “na verdade, quando olhamos 

de perto a história da dança, parece difícil compreendê-la livre de sua relação com as técnicas 

e a tecnologia”. Isso porque é difícil compreender a história da humanidade sem olhar para o 

conjunto de técnicas e tecnologia. A própria dança é uma técnica que dialoga com outras 

técnicas e tecnologias tais como roupas, figurinos, iluminação, sapatos, sapatilhas de pontas, 

projeções, softwares, dentre outras. 

O começo do diálogo entre dança e tecnologia poderia ser localizado no começo da 

técnica corporal humana, já que um corpo humano recém-nascido, a cada dia, desenvolve 

alguma habilidade corporal técnica que não possuía. Primeiro, aprende a sustentar a cabeça, a 

girar o pescoço, fixar os olhos em um foco dentre outras ações corporais; depois, precisa em 

seguida desenvolver habilidades de deslocamento, pois aprende a engatinhar, a sentar, a ficar 

de pé, até aprender a manipular objetos e, assim, relaciona-se com a sofisticada técnica de 

pegar e largar que a mão tem a desenvolver.  

Longe de estudarmos toda a história da técnica corporal humana, detalhadamente, 

deteremo-nos a alguns eventos e artistas que produziram ambientes analógicos para a dança, 
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bem como que nos ajudarão a compreender melhor sua evolução até os ambientes de imagem 

digital.  

 

2.1. LUZ E OS ESPAÇOS SEM PAREDE 

  

As peças, quando o teatro grego começou, deviam ter a duração de um dia, porém com 

a criação da luz artificial a relação com o tempo se modifica, pois a partir dessa invenção 

torna-se possível representar as diferentes intensidades de luz do dia e da noite.  

Segundo Marshal McLuhan
53

 (2007), a luz elétrica acabou com o regime de noite e 

dia, do exterior e do interior. Com ela, “os carros podem viajar toda a noite, há as partidas 

noturnas de beisebol e os edifícios podem dispensar as janelas. Numa palavra, a mensagem da 

luz elétrica é a mudança total” (MCLUHAN, 2007, p. 71). 

A luz elétrica, segundo esse autor, tem o poder de transformar toda e qualquer 

estrutura de espaço-tempo, de trabalho ou da sociedade na qual penetra ou com a qual entra 

em contato, isso porque ela trouxe ao complexo cultural uma flexibilidade orgânica 

desconhecida, um espaço sem paredes, ou seja, um espaço que passa a poder ser definido pela 

luz externa e artificial e um dia sem noite, ou um eterno dia. Se antes o período de trabalho e 

repouso era definido pela luz do Sol, agora estas relações se modificam. 

Sobre os espaços sem parede McLuhan (2007, p. 150) comenta: “Na cidade, na estrada 

ou no jogo de futebol noturnos, desenhar e escrever com luz saíram do domínio da fotografia 

pictórica para os espaços vivos e dinâmicos criados pela iluminação externa”. A luz no espaço 

externo gera um espaço sem paredes, porque antes atividades que só podiam ser realizadas em 

espaços internos passam a poder ser realizadas à noite em espaços externos; e outras atividade 

que só eram realizadas durante o dia, como viajar, escrever, ler, passam a poder ser realizadas 

durante a noite.  

Os espaços sem paredes que a luz propicia podem, ainda, estar relacionados a outra 

possibilidade colocada por McLuhan (2007, p. 150): as vidraças eram luxos desconhecidos, 

em eras não muito remotas, o que tornava difícil a entrada da luz do Sol em espaços fechados 

por paredes. O controle da luz pelo vidro forneceu, assim, os meios de controlar a 

regularidade da vida doméstica, permitindo a dedicação continuada a ofícios e comércios, 

livre do frio e da chuva, bem como da escuridão da noite. Para McLuhan (2007, p. 150) “O 

mundo foi colocado numa moldura”, pois com a luz elétrica, não apenas podemos levar a 
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cabo as mais delicadas operações, sem maiores preocupações com o tempo, o lugar ou o 

clima, como podemos fotografar o submicroscópico tão facilmente quanto penetrar no mundo 

subterrâneo das minas e dos pintores das cavernas. 

A proposição de McLuhan de espaços sem parede para nós é importante por apresentar 

uma similaridade com os ambientes digitais que iremos propor no próximo capítulo. A 

similaridade está no fato de ambos serem constituídos por técnicas e tecnologias artificiais, 

um espaço sem parede é definido pela luz externa e artificial, os ambientes digitais são 

definidos e constituídos por informações digitais, sejam essas imagens, sons, textos e até 

mesmo luz. Ambos dependem, assim, um da técnica, os espaços sem paredes; e outro da 

tecnologia, os ambientes digitais, para existirem.  

Segundo McLuhan, outra mudança provocada pela iluminação é a alteração na 

percepção, pois quando a luz está ligada, há um mundo sensório que desaparece quando a luz 

está desligada, porém podemos dizer que isso acontece, também, com a luz natural do Sol, 

porque embora as tonalidades sejam diferentes e isso interfira nas cores das imagens que 

percebemos, ambas produzem mudanças em nossa percepção, pois a luz está diretamente 

relacionada, como já dissemos, às cores dos objetos, que por sua vez se relacionam com o que 

sentimos e até com o que temos vontade de comer
54

. 

Por esta relação entre luz e cor, talvez, tenha surgido o termo Pintar com luz que faz 

parte, segundo McLuhan (2007, p. 150), do jargão do mundo da eletricidade do palco. No 

carro, no cinema, ou no microscópio, os usos da luz no mundo são muito diversos e o seu 

desenvolvimento, da claridade do Sol, passando por tochas de fogo, candelabros para velas, 

lâmpadas de óleo animal, luz a gás, até chegarmos à elétrica e incandescente “pontua 

mudanças e diferenças na história da dança” (SPANGHERO, 2003, p. 29).  

O balé Giselle, de 1841, é um bom exemplo disso. Em Giselle, a luz foi a grande 

responsável por produzir duas atmosferas diferentes entre o primeiro e o segundo ato, sendo o 

primeiro muito claro, como se passasse à luz do dia, e o segundo cheio de penumbras, 

sombras e mistérios. Essa passagem do tempo do dia para a noite antes impossível de ser 

realizada, em um curto período, tornou-se possível. 

Nesse balé foram utilizados ainda espelhos e outros equipamentos cenográficos, que 

permitiam às bailarinas voar de um ponto para outro do palco presas em arames, o que 

também pode ser considerado uma técnica que muda o espaço cênico, pois a partir dos arames 

é possível explorar o espaço aéreo. 
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 Mais sobre este assunto pode ser lido no livro Um antropólogo em Marte (1995) de Oliver Sacks. 
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Voltando à invenção da luz elétrica é importante dizer ainda que ela nos interesse por 

transformar os espaços das formas de representação em espaços sem parede, como propõe 

McLuhan (2007), e por possibilitar o surgimento da fotografia e, posteriormente, do cinema. 

 

2.2 TÉCNICA DE STOP MOTION: EXPERIMENTOS PRECURSORES AO CINEMA   

 

Eadweard James Muybridge, fotógrafo inglês, realizou, no final do século XIX, uma 

série de experimentos fotográficos, que com o tempo foram ganhando graus de especialidade 

e se transformando em um dos experimentos precursores do cinema como o conhecemos hoje.  

Em 1872, Muybridge, a pedido de Leland Stanford, na época ex-governador da 

Califórnia, desenvolveu um modo de captação instantânea de imagens a fim de investigar se 

havia um momento em que todos os quatro cascos de um cavalo, ao galopar, deixavam o chão 

simultaneamente. A questão levou cinco anos para ser respondida com uma única foto do 

cavalo de corrida Occident (de propriedade de Stanford) voando em meio ao galope. Para 

tanto, ele desenvolveu fórmulas químicas para o processamento fotográfico, e contou com a 

colaboração de John D. Isaacs, que foi quem desenvolveu o disparador elétrico, há muito 

tempo imaginado por Muybridge, e que era externo à cada câmera, permitindo a ele disparar 

todas ao mesmo tempo e a certa distância. 

No ano de 1878, com o patrocínio de Stanford, Muybridge conseguiu fotografar o 

galope de um cavalo quadro a quadro utilizando várias câmeras. Essa série de fotos tiradas foi 

chamada Sallie Gardner at a Gallop ou The Horse in Motion. Esse experimento foi 

considerado um dos precursores do cinema e a ele seguiram-se vários outros, como Woman 

walking down stairs e Bailando. 

Muybridge foi ainda o inventor do zoopraxiscópio, um dispositivo que possibilitava 

manipular as imagens/retratos, precursor da película de celulóide. 

Atualmente, tem-se agregado à Muybridge a contaminação com os estudos de Étienne-

Jules Marey, isso porque Muybridge visitou o estúdio de Marey, na França, antes de retornar 

aos Estados Unidos, tendo acesso a seus estudos de fotografia. Apesar de o conceito de stop 

motion ainda não existir nessa época, propomos que os estudos de Muybridge e Marey sejam 

considerados como tais pela técnica que utilizavam e pelo efeito obtido que podemos ver nas 

Figuras 20, 21 e 22. 

Marey, fisiologista francês, era pesquisador do movimento, desenvolvendo aparelhos 

como o cronofotógrafo, que permitia analisar o movimento a fim de decompor a sequência de 

imagens e sintetizá-las em um diagrama estrutural, e o fuzil fotográfico, que tinha uma função 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sallie_Gardner_at_a_Gallop
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semelhante a do cronofotógrafo, um aparelho capaz de produzir doze frames
55

 consecutivos 

por segundo, todos registrados na mesma imagem. Ao contrário, portanto, da câmera 

cinematográfica que produz uma fita de imagens sucessivas para, a partir de um projetor, criar 

a ilusão da imagem em movimento, o cronofotógrafo e o fuzil fotográfico criaram a 

sobreposição fotográfica, registrando fragmentos do movimento em uma só imagem. 

 

            Figura 20 –  The Horse in Motion, de Eadweard Muybridge 

 

                             Fonte: O mundo da fotografia56  

   

  Figura 21 –  Bailando 

 

 Fonte: Larevista – el universo
57

 

                                                           
55

Em inglês, fala-se em film frame ou video frame, conforme o produto em questão tenha sido realizado em 

película ou em material eletrônico ou digital. Em português, em geral, usa-se o termo fotograma para as imagens 

individuais de uma película, reservando a palavra frame apenas para as imagens de vídeo, e utilizando quadro ou 

imagem para produtos audiovisuais genéricos, produzidos em qualquer tecnologia. 
56

Disponível em: <http:// mundo-da-fotografia.blogspot.com/2009/01/eadweard-muybridge-1830-1904.html>. 

Acesso em: 10 out. 2011. 
57

Disponível em: <http://www.larevista.com.ec/meinteresa/art e/muybridge-y-el-movimiento-corporal>. Acesso 

em: 10 out. 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_cinematogr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotograma
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Esses dois aparelhos, antecessores da câmera fotográfica, foram produzidos e 

utilizados por Marey para pesquisar o movimento dos seres vivos, isso porque Marey percebia 

que existia um tipo de movimento que não podia ser captado pela visão humana e por isso 

registrava os movimentos com esses aparelhos a fim de conseguir ver o trajeto do movimento, 

a exemplo da Figura 22. 

          

      Figura 22 – Flying pelican, de Marey 

 

      Fonte: Monash University Engineering
58

  

 

Marey e Muybridge são importantes para este estudo por terem sido eles os 

precursores dos estudos do movimento na imagem, por terem investigado e produzido 

aparelhos que permitissem essa investigação e por terem possibilitado o desenvolvimento da 

técnica do stop motion.  

Stop motion
59

 é uma técnica de animação que utiliza a disposição sequencial de 

fotografias diferentes de um mesmo objeto inanimado para simular o seu movimento. Essas 

fotografias são chamadas de quadros e, normalmente, são tiradas de um mesmo ponto, com o 

objeto sofrendo uma leve mudança de posição, o que gera a ideia de movimento, muito 

semelhante, assim, aos experimentos de Muybridge e Marey.   

O stop motion só é compreendido como movimentação pelo fenômeno da persistência 

retiniana. Ele provoca a ilusão no cérebro humano de que algo se move, continuamente, 

quando existem mais de 12 quadros por segundo, possibilidade gerada a partir da invenção do 

cronofotógrafo de Marey. Na verdade, o movimento dessa técnica cinematográfica é uma 

                                                           
58

 Disponível em: <http://www.ctie.mo nash.edu.au/hargrave/images/marey_bird_in_flight_3_500.jpg>. Acesso 

em: 10 out. 2011. 
59

 Stop Motion pode ser traduzido como movimento parado. 
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ilusão de ótica. Um dos primeiros filmes realizado com essa técnica foi Viagem a Lua (1902), 

de Georges Mélies. 

O stop motion pode assim ser considerado uma das técnicas que permitiram ao cinema 

se desenvolver, pois é a partir da ilusão de movimento gerada pela passagem rápida e 

sucessiva de inúmeras fotos ou desenhos, ou do registro de inúmeros movimentos parados, 

stop motion, que é gerada a ilusão de movimento nos desenhos animados, no começo do 

cinema, e em técnicas e artefatos anteriores ainda a estes. 

Podemos reconhecer isso nos primeiros artefatos de imagem em movimento como o 

thaumatropo (Figura 23). Do grego thauma que significa magia e trope que faz referência a 

algo que dá voltas, o thaumatropo, inventado em 1825, era um artefato simples, composto por 

um disco e duas imagens, uma em cada face do disco, de modo que quando o disco é girado 

as imagens aparecem superpostas formando uma imagem única.  

 

                                            Figura 23 – Thaumatropo 

 

                                            Fonte: Inmersión en la imagen visual: espacio, visión y presencia.  

                                                          Ferrer (2008, p. 136). 

 

Outro exemplo de artefato que produzia imagens em movimento são os 

phenakistoscopes e os estroboscópios, os quais foram desenvolvidos em 1832 pelo físico 

belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau, a partir do thaumatropo. O primeiro, 

phenaskistoscope, era constituído de dois discos montados em um mesmo eixo, sendo que o 

primeiro disco tinha furos ao redor da borda, e o segundo desenhos de uma ação sucessiva. 
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 Para produzir a sensação da imagem em movimento girava-se o primeiro disco e se 

observava em um espelho através dos furos os desenhos. Os furos, ou quadros, pareciam 

assim não se mover, pois eram todos iguais, mas as imagens produziam a sensação do 

movimento. 

Sobre esse dispositivo Francisco Martí Ferrer
60

 (2008) comenta que ele ficou 

conhecido como phenakistoscopes (Figura 24) e diversos outros nomes incluindo 

phantasmascope e fantoscope. Ferrer (2008, p. 137) comenta, ainda, que neste mesmo ano, 

1832, “o matemático Simon Ritter Von Stampfer (1792 – 1864) criou um dispositivo quase 

idêntico ao que chamou estroboscópio. Com esses inventos nascia o cinema de desenhos 

animados” 
61

.   

                                    

             Figura 24 –  Phenakistoscope 

 

           Fonte: Inmersión en la imagen visual: espacio, visión y presencia.  

                            Ferrer (2008, p. 137) 

 

O zootropo utiliza a mesma técnica do phenakistoscope de Plateau, inventado pelo 

matemático inglês William George Homer, ele não necessitava de um espelho e permitia que 

várias pessoas vissem a imagem em movimento ao mesmo tempo. Segundo Ferrer (2008, p. 

138) “ainda que conhecido mais tarde com o nome de Zootropo, Homer se referiu a seu 

dispositivo como Daedaleum” 
62

.  

O zootropo consistia em colocar tiras de papel com imagens desenhadas, que 

formavam uma sequência, no interior de um tambor, aberto por cima, que girava. Para ver a 

                                                           
60 Professor da Escola de Belas Artes, Universidade Politécnica de Valencia, Espanha. Doutor, por essa mesma 

Universidade, em 2008, com a tese Inmersión en la imagen visual: espacio, visión y presencia. 
61

 Nossa tradução para: “el matemático austriaco Simon Ritter Von Stampfer (1792- 1864) creó un dispositivo 

casi idéntico al que llamó Estroboscopio. Con estos inventos nacía el cine de dibujos animados”. 
62

 Nossa tradução para: “Aunque conocido más adelante con el nombre de Zootropo, Horner refirió a su 

dispositivo como Daedaleum”. 
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película do daedalum ou zootropo (Figura 25) o espectador olhava através dos furos no 

exterior do tambor enquanto este rodava, o que produzia a ilusão do movimento.  

                                           

                                                     Figura 25 – Zootropo 

 

                     Fonte: Imersão na imagem visual: espaco, visão e presença.  

                                                     Ferrer (2008, p. 138)
63

 

 

Atualmente, a técnica do stop motion é utilizada em muitos filmes e desenhos como: 

Star Wars, de George Lucas; A Fuga das Galinhas, de Nick Park; e A Noiva Cadáver, de Tim 

Burton. Essa técnica vem sendo muito explorada, também, na produção de videodanças 

(Figuras 26a a 26f), que se utilizam dela para produzir efeitos lúdicos, como fazer com que 

objetos inanimados se movimentem-se, bem como realizar sequências de movimentos 

impossíveis em nosso mundo atual, como deslizar por superfícies sem tirar os pés do chão, ou 

parecer se deslocar pelo ar, efeito conseguido por meio de registros de saltos sucessivos. 

A técnica de stop motion é importante para esse estudo por ser ele o começo do estudo 

da imagem em movimento que proporcionou o desenvolvimento do cinema, afinal, o cinema 

são fotogramas que devido à persistência retiniana são percebidos como uma imagem em 

movimento, quando, na realidade, dizem respeito a uma séria de imagens imóveis. Ela é, 

                                                           
63

 Inmersión en la imagen visual: espacio, visión y presencia. Ferrer (2008, p. 138)63. 
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dessa forma, uma técnica antiga e precursora dos ambientes de imagem digital, pois estes 

foram produzidos a partir dos estudos da imagem em movimento do cinema e do vídeo. 

 

Figuras 26a, 26b, 26c, 26d, 26e e 26f – Frames do videodança Her Morning Elegance,  

dirigido por Oren Lavie,  Yuval e Merav Nathan 

  

  

  

 Fonte: Youtube, 2009, 3min e 36 seg.64  

 
 

                                                           
64

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v =2_H XUhShhmY>. Acesso em: 10 out. 2011. 
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2.3 LOIE FÜLLER: APROXIMAÇÕES ENTRE CORPO-IMAGEM E  

      CINEMA   DE   CORPO 

 

Loie Füller nasceu em 1862 na cidade de Fullersburg nos Estados Unidos, durante sua 

vida trabalhou como atriz, produtora, cantora e bailarina. Participou da companhia Miles e 

Barton’s de Nova York, fazendo papéis masculinos e cenas curtas de dança. Em 1887, atuou 

como Aladin em As noites árabes, trabalho no qual havia uma cena em que Fuller utilizava 

uma roupa transparente, muito semelhante à que seria utilizada para sua Serpentine Dance, 

anos mais tarde.  

Em 1891, após alguns anos na Europa, Füller retorna à América participando de 

Quack M.D., para o qual havia criado uma performance de dança que continha todos os 

elementos que depois se desenvolveriam no modo de dançar pelo qual ficou reconhecida. 

Tratava-se de uma dança na qual ela fazia giros contínuos, que levavam a transes hipnóticos, 

foi neste trabalho que Füller começou a investigar a dança em serpentinas.  

Em 1906, Louis Lumière filmou Loie Füller em sua Fire Dance, e uma adaptação da 

sua Serpentine Dance viraria o primeiro filme colorido da história do cinema. O filme, 

produzido por Thomas Edison chamado “Annabelle Serpentine Dance, mostrava a bailarina 

Annabelle Whitford Moore
65

 executando uma dança similar à de Füller”. (SPANGHERO, 

2003, p. 31). 

A Serpentine Dance criada por Füller era uma dança que dialogava movimento, tecido 

e luz. Füller, nessa dança, projetava luzes em si e na roupa que vestia, transformando-se em 

um corpo-tela que se metamorfoseia em meio ao colorido da luz e ao movimento do tecido. 

Ao movimentar-se, com a luz e seu figurino, sugeria formas próximas à de nuvens, mariposas, 

flores, pássaros, chamas e borboletas dentre outras. Füller criava suas próprias coreografias e 

iluminação, sendo “fundamentalmente uma criadora de imagens visuais animadas” 
66

 

(PIMENTEL, 2008, p. 122).  

O que essa artista começa a propor é que a dança seja não apenas uma arte do 

movimento, mas uma arte visual, também, e que o corpo torne-se uma fusão de humano com 

tecnologia. Para Pimentel (2008, p. 127), o conceito de movimento para Füller não estava 

relacionado apenas ao corpo dançante, mas também à luz, à cor e ao tecido, pois quando ela 

dançava todos esses elementos estavam fundidos pelo movimento em uma singular imagem 

visual e multimídia. Füller pode ser considerada precursora, dessa forma, da dança em 

ambientes digitais, isso porque ela criou dança em ambientes analógicos. 
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 Dançarina, seguidora de Füller e que realizou vários filmes com Thomas Edison. 
66

 Nossa tradução para: fundamentalmente una creadora de imágenes visuales animadas.  
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É importante lembrar que luzes coloridas e projeções em tecido não eram novidades 

para aquela época, final do século XIX, pois já existiam o panorama, o diorama, os shows de 

lanternas mágicas e as fantasmagorias, e que, inclusive, eram muito populares em Paris e 

Londres.  

O panorama
67

 foi inventado pelo artista escocês Robert Barker. Utilizando métodos 

empíricos, ele desenvolveu um sistema de curvas sobre uma superfície côncava de uma 

pintura de forma que a paisagem vista de uma plataforma central com uma determinada 

elevação parecesse real (Figura 27). 

 

Figura 27 – Panorama da cidade de Edimburgo 

 

 Fonte: Inmersión en la imagen visual: espacio, visión y presencia. Ferrer (2008, p. 120). 

 

O diorama é um conjunto de materiais ou elementos em três dimensões que 

representam uma cena da vida real. Os materiais se juntam em um fundo curvo, pintado de 

maneira tal que simule um entorno real e com efeitos de iluminação se completa a cena. O 

diorama é um modelo tridimensional de paisagem que mostra eventos históricos, naturais, 

cidade, etc. Ele era utilizado para educação ou entretenimento. O termo foi cunhado por 

Louvier em 1822 para um tipo de display giratório. 

Já as lanternas mágicas são constituídas de um sistema de lentes óticas dotada de uma 

fonte autônoma de luz, no qual as imagens coloridas pintadas sobre um vidro eram projetadas 

por transparência em uma tela. As fantasmagorias são um tipo de apresentação de lanternas 

mágicas (Figura 28) nos quais aparecem fantasmas e outros seres assustadores, trata-se de um 

gênero de terror, digamos assim, os espetáculos de fantasmagorias. 

Para Pimentel (2008), portanto, a questão central e original para as performances de 

Füller está em um corpo que se transforma em tela, uma tela móvel, portanto e que se move 

através de projeções coloridas de luzes. Criado especialmente para essas performances, o 
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 Panorama do grego pan, tudo, e horama, vista. 
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figurino de Füller era composto por vários metros de tecido, bem como por hastes, a fim de 

alongar os braços, produzir movimentos mais amplos e um efeito de asas.  

 

                                 Figura 28 – Representação de um espetáculo  

                                 de lanterna mágica 

 

                                                Fonte: Inmersión en la imagen visual:  

                                                     espacio, visión y presencia. Ferrer (2008, p. 97). 

 

Füller pode ser, assim, considerada uma artista pioneira por fazer dança em ambientes 

analógicos e porque, anteriormente, a ela todas as projeções eram realizadas sobre uma tela 

estática e plana, o inovador. Dessa forma, em seu trabalho, estava na ação de Füller mover 

com seu corpo a tela, que era seu figurino. Füller, assim, transforma a tela em algo móvel e 

flexível. “Sua arte sempre foi muito experimental e ela se dedicou muitíssimo a praticar estas 

danças com os tecidos diáfanos que descobriu.”
68

 (PIMENTEL, 2008, p. 129). 

Para Pimentel (2008), Füller é uma coreógrafa de luz, antes mesmo de ser uma 

coreógrafa do corpo humano como a dança, tradicionalmente, conhece e, por isso, podemos 

considerar Füller muito mais do que uma criadora de imagens animadas que faz coreografias 

(Figuras 29a, 29b e 29c). “Por seu efeito visual, sua obra está muito mais próxima do vídeo, 

do cinema, da fotografia, que da linguagem tradicional de dança ou do teatro”
69

 (PIMENTEL, 

                                                           
68 Nossa tradução para: “Su arte siempre fue muy experimental y se dedicó muchísimo a practicar esas danzas 

con los tejidos diáfanos que descubrió”. 
69

 Nossa tradução para: “Por su efecto visual, su obra esta más cerca del vídeo, del cine, de la fotografía, que del 

lenguaje de la danza tradicional o del teatro”. 
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2008, p. 123). Por isso nos interessa tanto por sua proximidade com o cinema e com o vídeo, 

linguagens estas que possibilitaram a produção dos ambientes digitais. 

 

       Figuras 29a; 29b; 29c – Imagens da Serpentine Dance, de Loïe Füller 

  

        Fonte: das imagens 30a; 30b e 30c: da imagem 30a: Sense of cinema
70

  

 

Pimentel (2008) propõe, ainda, que ela por seus experimentos com luz, figurino e 

movimento que permitiam produzir formas animadas e imagens visuais pode ser considerada 

uma das primeiras artistas a construir um corpo-imagem. Um corpo-imagem para Pimentel 

(2008) significa um corpo que ao dançar em interface com técnicas e tecnologias produz 

imagens visuais animadas, ou seja, quando o corpo transforma-se em um elemento visual, 

produzindo imagens em movimento ao dançar. 

O que Füller fazia era construir em cena outro corpo a partir do seu, e fazia isso com 

luz, tecido e movimento, produzindo formas de borboletas, chamas, flores, dentre outras. 

Füller estudou e investigou cada um desses elementos e os efeitos que conseguia produzir, 

investigando o efeito das cores, as formas que poderia construir dançando bem como as 

imagens visuais que poderia produzir, quando a luz refletia sobre o tecido e ela dançava.  

                                                           
70

 Disponível em: http://www.sensesofcinema.com/2003/feature-articles/la_loie/ Acesso em: 10/10/2011. Fonte 

das imagens 30a; 30b e 30c: Quote A Gentleman Disponível em: <http://quoteagentleman.wordpress.com/2011/ 

05/19/vintage-dance-the-theatrical-form-of-poetry-parexcellence/>. Acesso em: 10 out. 2011. 
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Os movimentos do corpo em sua dança não serviam apenas para pôr o tecido em 

movimento, mas para criar imagens animadas. O tecido imbricado
71

 com os movimentos, 

investigados por essa artista, criaram um vocabulário novo de movimentos independentes do 

gesto inicial e “foi assim que se criou a linguagem do corpo luminoso de Fuller” 
72

 

(PIMENTEL, 2008, p. 131). 

A dança de Füller é criada quadro a quadro, frame a frame, com corpo, luz e figurino e 

por isso se faz tão relevante para esta pesquisa, uma vez que dialoga corpo e imagem de uma 

forma imbricada. 

Para Spanghero (2003, p. 30) a dança de Füller pode ser considerada um “cinema de 

corpo”. Acreditamos que os dois conceitos: cinema de corpo (SPANGHERO, 2003, p. 30) e 

corpo-imagem (PIMENTEL, 2008, p. 122) apresentam similaridades entre si, isso porque o 

corpo-imagem, como já foi dito, diz respeito a um corpo que ao dançar produz imagens 

visuais animadas, ou seja, produz imagem em movimento, que diz respeito à linguagem do 

cinema e, portanto, à um cinema de corpo. 

Quando Füller dançava, ela produzia imagens de espirais, pássaros... em movimento, 

um cinema corporal e também um outro corpo a partir do seu, um corpo-imagem. 

Acreditamos também que essa aproximação entre os dois conceitos seja possível pelo que 

afirma Pimentel (2008, p. 123), ao falar dos trabalhos artísticos de Füller, dizendo que “sua 

obra está muito mais próxima do vídeo, do cinema, da fotografia, que da linguagem 

tradicional de dança ou do teatro” 
73

. O que confirma que a dança de Füller, para essa autora, 

também é muito próxima à linguagem do cinema, o que nos permitiria falar além de um 

corpo-imagem, sobre um cinema de corpo. Um cinema que tem como lugar de construção e 

acontecimento o corpo e seus desdobramentos, que, nesse caso, refere-se à dança. 

Outro autor que vê proximidades entre os experimentos de Füller e o cinema é Juan 

Bernardo Pineda Pérez
74

 (2006, p. 10), o qual afirma que prévia à invenção do cinema e, pelas 

mãos de Füller, a dança emerge como película e tela ao mesmo tempo dentro do trabalho 

lumínico-cinético, ou seja, de luz e movimento, que essa bailarina desenvolveu. Segundo 
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 A palavra imbricado refere-se à disposição que apresentam certos objetos quando se sobrepõem, parcialmente, 

uns aos outros, como telhas de um telhado ou as escamas do peixe. 
72

 Nossa tradução para: “Y así es como se había creado el lenguaje del cuerpo luminoso de Fuller. 
73

 Nossa tradução para: su obra esta más cerca del vídeo, del cine, de la fotografía, que del lenguaje de la danza 

tradicional o del teatro”. 
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 Doutor pela Universidade Politecnica de Valencia com  a tese El coreógrafo realizador y la fragmentación del 

cuerpo en movimento dentro del filme de acción y el film de danza.  
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Pérez, ainda, foram os experimentos e estudos de Füller (Figura 30) com a luz elétrica e cores 

que possibilitaram o desenvolvimento do cinema colorido.  

 

                                                      Figura 30 –  Loie Füller, em seu  

                                                      vestido de borboleta 

 

                                                                    Fonte: Dance: National Arts Centre
75

 

 

Para reforçar este entendimento dos experimentos de Füller, como precursores do 

cinema, Pérez (2006, p. 63) escreve ainda que ela foi uma artista visionária, ao utilizar a luz 

sobre o corpo em movimento em tempo real, aspecto que, indiretamente, colabora com Jaques 

Aumont (2004), ao expor a visão e concepção de Germaine Dulac do cinema: 

 

O cinema é a arte do movimento luminoso ou da luz em movimento, arte de 

ritmos luminosos e do movimento puro eclosionado em tempo puro; o valor 

de tais definições, apesar de se tratarem de um dasatualizado vanguardismo, 

encontra-se na radicalidade com que separou o cinema de toda inspiração 

pictórica. (AUMONT apud PÉREZ, 2006, p. 63).  

      

 Assim como muitos artistas inovadores, Füller tinha a habilidade de unir teoria e 

prática, pois estudava teorias da luz, compostos químicos, bem como o uso de sais para a 

produção de sua iluminação, bem como utilizava esses estudos a fim de produzir suas 

imagens em movimento, sua dança. Assim, ela criou uma forma singular de dançar e registrou 

várias patentes de iluminação de palco, incluindo aqui compostos químicos para a criação de 

gel de cor e uso de sais químicos para a iluminação luminescente, bem como patentes por seus 

figurinos (figurinos patentes dos EUA 518.347).  
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 Disponível em: <http://ar tsalive.ca/en/dan/meet/bios/artistDetail.asp?artistID=168>. Acesso em: 26 out. 2011. 
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Füller em seus estudos contou com a colaboração de Camille Flammarion, astrônomo 

francês, e Madame Curie, cientista polonesa que recebeu o prêmio Nobel de Química de 1911 

pela descoberta dos elementos químicos Rádio e Polônio. 

 Suas experimentações produziram espaços híbridos, constituídos por diferentes 

tecnologias e linguagens em interface, contato, que dialogavam tais como luz, figurino e 

dança. Esses estudos, bem como suas patentes, iniciaram uma trajetória que iria favorecer 

mais tarde o aparecimento dos primeiros ambientes digitais.   

 O que ela apresenta é uma nova configuração de dança, um novo modo de pensar essa 

arte que une corpo e tecnologia, bem como novos artefatos técnicos que são suas invenções 

patenteadas. A partir dela, podemos pensar na dança não apenas como uma linguagem de 

movimentos corporais, mas também como uma linguagem de imagens em movimento. 

Sobre a luz, é importante falar, ainda, que dando continuidade à pesquisa de Loïe 

Füller, quem também pesquisou intensamente a luz, produzindo corpos-imagem e ambientes 

analógicos para a dança, foi o coreógrafo, cenógrafo, figurinista e light designer americano 

Alwin Nikolais, o qual criou muitos trabalhos que se destacam na exploração de recursos 

tecnológicos. Um deles Crucible
76

 (1985) mostrava incríveis recursos de iluminação que 

aliados a espelhos, outra tecnologia analógica, produzia corpos-imagem. Os bailarinos 

pareciam trocar de figurino a todo instante, sendo que, na verdade, eram os efeitos de luz 

produzidos nos corpos seminus que dançavam (Figuras 31a; 31b; e 32). 

 

Figuras 31a; 31b – Imagens de Crucible de Nikolais   

  

Fonte: Internet.
77
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 Para assistir a um vídeo deste trabalho acesse: http://www.youtube.com/watch?v=4KFpcO0f89E 
77

 Figura 31a: Search.com Disponível em: <http://www.s earch.com/reference/Alwin_Nikolais>. Acesso em: 10 

out. 2011. Figura 31b: African Paintings Gallery. <Disponível em: http://africanpaintingsgallery.com/alwin-

nikolais-pictures>. Acesso em 10 out. 2011. 
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  Figura 32 – Imagem de Crucible de Nikolais 

 
      

  Fonte: Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais
78

  

 

 

2.4 PERCURSO CRONOLÓGICO: REGISTROS DE DANÇA, O BALÉ ODE E OS    

MOVIMENTOS DE CÂMERA PRECURSORES DAS CINEDANÇAS E DAS 

VIDEODANÇAS 

 

 

O cinematógrafo é inventado, no começo do século XX, e caracteriza-se por ser um 

aparelho híbrido que associa as funções de máquina de filmar, de revelação de película e de 

projeção
79

. 

Nesse mesmo período, começam a ser produzidos registros de dança como o realizado 

por Thomas A. Edison, que filma Ruth St. Denis fazendo a sua versão da skirt dance 

outdoors, dança realizada antes por Loie Füller, bem como o filme que foi mostrado na 
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Disponível em: <http://www.ccn-roubaix.com/index.php?option=com_content&view=article&id=572&Ite  

mid=6&lang=fr>. Acesso em 10 out. 2011. 
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Apesar de a invenção deste aparelho está constantemente associada aos irmãos Lumière, há historiadores que 

dizem que ele foi inventado pelo francês Léon Bouly, que teria perdido a patente para os Lumière. 
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exibição do projeto do kinetoscópio, de Edison,  chamado Vitascope, o qual mostrava as irmãs 

Leigh fazendo sua dança do guarda-chuva, em New York,  e o filme de Georges Mélies, 

Lanterna Mágica (Figura 33a e 33b), no qual ele apresenta bailarinos de um corpo de baile e 

uma solista dançando. 

 

Figuras 33a e 33b – Frames do filme A lanterna Mágica de Georges Mélies 

  

Fonte: Youtube, 2008, 27min e 28 seg
80

  

 

Durante o mesmo período em que Loïe Füller realizava suas pesquisas, foram 

realizados alguns filmes com a participação de dançarinos, como em 1916, quando bailarinos 

da Escola de Dança de Ruth St. Denis e Ted Shawn, a Denishawn apareceram em Intolerence, 

filme mudo de D.W.Griffith. 

Segundo Virginia Brooks
81

 (2002), Griffith utilizou uma nova técnica nesse filme, 

montando uma câmera em um elevador, que por sua vez estava sobre um vagão de trem. Essa 

técnica proporcionou-lhe começar o quadro (recorte de campo), filmando um pequeno grupo 

de dançarinos e então, lentamente, mover a câmera para cima e para trás a fim de revelar todo 

o enorme e fabuloso conjunto de vários níveis. Esse movimento de câmera mudou a qualidade 

e o impacto cinético do movimento de dança e assim os movimentos de câmera e suas 

coreografias começaram a aparecer.     

Nesse mesmo ano, Anna Pavlova aparece no filme de ação The Dumb Girl of Portici, 

e cinco anos depois Charles Chaplin faz uma paródia de Anoitecer de um Fauno, de Nijinski 

no filme Sunnyside. Em 1924, Fernand Léger faz Le Ballet Méchanique, filme no qual ele 
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 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=xBxibRmCRX4>. Acesso: 10 out. 2011. 
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 É autora de várias videodanças tais como: The Nutcracker Family – Behind the Magic, e de artigos sobre 

videodança. 



85 

 

experimenta criar com a câmera movimentos e ritmos. Também, nesse mesmo ano, Anna 

Pavlova é filmada dançando seus solos, um deles do Lago dos Cisnes. 

Essas danças são utilizadas nos filmes de Hollywood sem créditos, ou seja, sem dizer 

quais são os bailarinos que as realizam, nem dar o nome das coreografias. Elas apareciam em 

meio a filmes como fragmentos de dança, sobrevivendo à edição e adicionando valor à 

produção, mas a coreografia ainda não era importante. Os diretores “escolhiam elementos do 

movimento para criar danças como eles haviam imaginado e era apropriado para a tela”
82

 

(BROOKS, 2002, p. 55). 

Ainda em 1924, começam a ser integradas projeções de imagens em movimento às 

obras cênicas. Um exemplo disso, é o interlúdio para o balé dadaísta Relâche, de Francis 

Picabia. O interlúdio desse trabalho diz respeito a um filme curta Entr’acte, de René Clair 

(Figuras 34a a 34o). Nele assistimos, em meio a uma profusão de imagens que propõem uma 

lógica diferente da que se tornaria hegemônica, a imagem recorrente de uma bailarina usando 

sapatilhas e tutu que gira e salta sobre uma superfície transparente através da qual é filmada 

em contra-plongé
83

. 

Nesse filme, podemos ver ainda uma sátira ao balé clássico, na sequência que começa 

com a imagem da bailarina saltando, corta apenas para uns braços dançando, e que a princípio 

pensamos ser da bailarina, mas que aos poucos vai revelando o corpo de um homem vestido 

com tutu. 

No ano de 1928, Diaghilev e Leónide Massine criaram um balé denominado Ode, no 

qual há o uso de projeções de imagens em movimento como cenário. Esses dois trabalhos, 

Ode e Relâche, assim como os experimentos de Füller, podem ser considerados trabalhos 

pioneiros no que diz respeito à dança nos ambientes de imagem digital, isso porque apesar de 

nesses dois últimos trabalhos o vídeo ser fixo e estático, no sentido de não podermos 

manipular sua velocidade e duração em tempo real, o que faz com que ele esteja mais 

próximo de um cenário de vídeo, ou seja, de uma videocenografia do que de um ambiente, 

ainda assim, podemos dizer que eles são experimentos precursores aos ambientes, pois já 

relacionavam a imagem em movimento do cinema à dança. 
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 Nossa tradução para: “Directors chose elements of the movement to create dance as they envisioned it to be 

appropriate for the screen”. 
83

 Contra-plongé em linguagem cinematográfica significa uma câmera que filma de baixo para cima, plongé, em 

francês, significa mergulho. 
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  Figuras 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g, 34h, 34i, 34j, 34k, 34l, 34m, 34n, 34o  –  Frames  

  do filme Entr’acte, de René Clair 

   

   

   

   

   

     Fonte: Youtube, 2010, 18 min e 50 seg.84. 
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 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=UnXdYx vBHf8>. Acesso em: 10 out. 2011. 
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Em Ode as projeções de filme, os efeitos de iluminação e a coreografia desfrutam da 

mesma importância, sendo que há alguns momentos em que a coreografia está submetida às 

projeções e à iluminação. Este trabalho gerou na época reações conflitantes em seu público, 

pois enquanto alguns gostavam de sua homenagem ao cinema, outros acusavam Massine de 

transformar intencionalmente o trabalho em um hino que louvava o trabalho da fábrica e a 

beleza das máquinas.  

Não podemos nos esquecer de que Ode foi criado, na época em que a Revolução 

Industrial estava se expandindo pelo mundo, fazendo mudanças tecnológicas com profundo 

impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Iniciada na Inglaterra em 

meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Ao longo do 

processo a era da agricultura foi sendo abandonada e a máquina foi superando alguns 

trabalhos humanos, o que fez com que houvesse revoltas populares devido ao desemprego 

gerado. 

 Em 1933, Busby Berkeley dirige Gold Diggers, filmado durante a Grande Depressão, 

período em que houve altas taxas de desemprego, quedas drásticas do Produto Interno Bruto 

de diversos países, bem como na produção industrial e nos preços de ações, o filme contém 

numerosas referências a ela.  

 Para Cristiane Wosniak
85

 (2006) Berkeley pode ser considerado um dos 

revolucionários na filmagem do movimento, isso porque inovou nos variados movimentos de 

câmera e inventou o pas-de-mille (Figura 35), uma dança para uma multidão de figurantes, e 

que só era possível de ser assistida na tela do cinema. Tudo era coreografado e estruturado 

para o olho da câmera, na tela eram vistos: túneis de pernas, conchas humanas e gigantescos 

leques de cabelos. 

 Ainda, segundo Wosniak, Berkeley utiliza-se em suas cenas de dança vários close-

ups
86

 nos rostos das bailarinas, diferentes leques e enquadramentos, bem como plongées
87

 a 

fim de captar desenhos coreográficos geométricos e precisos. Berkeley produzia “imagens 

‘caleidoscópicas’ que causavam entusiasmo e admiração na platéia” (WOSNIAK, 2006, p. 

78).   
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Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens, da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas da Universidade Tuiuti do Paraná. 
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Ismail Xavier em sua obra O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência  (1984) descreve o 
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Câmera que filma de cima para baixo. 
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                                    Figura 35 – Imagem de pas-de-mille, de Busby Berkeley 

 

                                           Fonte: It’s Showtime Folks
88

  

 

 Para Pérez (2006, p. 205), as partes do corpo filmadas por Berkeley tornam-se 

protagonistas da narrativa nos filmes. Os filmes coreografados por esse artista possibilitam 

observar os movimentos coreográficos de planos gerais, oferecendo diferentes pontos de vista, 

até planos mais específicos que mostram detalhes dos corpos e dos movimentos. A câmera, 

dessa forma, também desenvolve um movimento coreográfico, dançando junto aos bailarinos 

e tornando-se uma parceira do bailarino. 

Começam, então, na década de 1930, a se tornarem um pouco mais comuns os 

movimentos de câmera, sendo que dentre alguns trabalhos podemos citar The Merry Widow 

de Ernst Lubitsch que utilizou uma câmera móvel que flutuava, parecendo valsar sobre os 

bailarinos coreografados por Albertina Rasch. 

 Também na década de 1930, Fred Astaire e Gene Kelly começam a realizar musicais, 

com um estilo completamente diferente de Berkeley, nos quais a coreografia é filmada em 

dois ou três takes
89

 contínuos, sem ângulos fantasiosos e quase sempre em cenário singelo.  
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 Disponível em: <http://i tshowtimefolks.wordpress.com/2010/08/27/o-genio-busby-berkeley/>. Acesso em: 10 

out. 2011. 
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 O take ou a tomada é a porção de filme impressa entre o disparar da câmera e sua interrupção. 
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 Astaire trabalhou com diferentes diretores e coreógrafos e depois de seu terceiro filme 

ele assumiu o controle sobre a gravação de suas danças, isto é, sobre como seriam filmadas e 

registradas suas danças. Ele insistiu então em longos takes, para reduzir a perturbação visual, 

que incluíam imagens do corpo inteiro dançando intercalados com movimentos de câmera e 

transições para ângulos diferentes. Para Brooks (2002), “o ritmo cinemático introduzido pelo 

movimento de câmera e pela edição complementaram o ritmo inerente de Astaire de 

coreografar e dançar”
90

 (BROOKS, 2002, p. 57).  

 Astaire, em seus filmes, trabalhava basicamente com travellings
91

 laterais e de 

aproximação. Pelo modo de trabalhar as imagens de dança, Pérez (2006, p. 85) considera 

Astaire mais interessado na documentação, notação, perpetuação e promoção da dança, do 

que propriamente em pesquisar um novo modo de filmar a dança e perceber como estas duas 

artes podem se contaminar. 

 Seus filmes consistiam em filmar a coreografia de diferentes ângulos, não gerando 

nenhum tipo de fragmentação na imagem do corpo, os cortes e mudanças de plano eram 

realizados em grande parte quando havia pausas nas coreografias e a utilização dos 

travellings, era uma maneira de fazer com que o espectador não perdesse de vista a 

continuidade de suas danças. Dessa forma “cada sequência de dança era mais um registro da 

peça do que uma aplicação da linguagem cinematográfica como uma narração de uma ação do 

corpo” (PÉREZ, 2006, p. 86). Astaire preocupava-se em fazer com que a totalidade de suas 

coreografias aparecessem na tela.  

 Nessa mesma época, são realizados ainda os filmes: A Midsummer Night’s Dream 

(1935) dirigido por Max Reinhardt e coreografado por Bronislava Nijinska; Romeu e Julieta 

(1936), dirigido por Irving Thalberg e coreografado por Agnes de Mille; e A morte do cisne 

(1937), dirigido por J. Benoit-Lévy, esse último considerado o primeiro filme feito com o 

mundo do balé como tema. 

 Os filmes de dança realizados até essa década, com a exceção, talvez, de alguns 

experimentos de Berkeley, que já havia começado a propor ângulos de câmera e ritmos para a 

filmagem. Eram, na maioria dos casos, um registro de dança, ou seja, filmes sobre dança e 

não de dança. Diferença, essa, crucial para se entender o que diferencia um registro de dança 

de uma cinedança ou de uma videodança. 
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 Nossa tradução para: “The cinematic rhythm introduced by camera movement and by editing complemented 

the inherent rhythm of Astaire’s choreography and performance”. 
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 Travelling na terminologia de cinema e audiovisual, é todo movimento de câmara em que esta se desloca no 

espaço. 
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Sobre essas diferentes relações possíveis entre dança e imagem em movimento Allegra 

Füller Snyder
92

 (1965) propõe-nos três categorias: o documentário fílmico de dança, a dança 

traduzida e o cinedança. 

 Para Snyder, o documentário fílmico de dança trata de uma dança filmada com apenas 

uma câmera e apenas um ponto de vista. É a simples gravação ou registro de uma coreografia, 

ou seja, de uma coreografia que foi pensada e elaborada para ser apresentada em um espaço-

tempo atual, sendo dançada por corpos atuais e que só depois foi gravada. Isto é, a 

coreografia, primeiramente, não foi pensada para o cinema ou o vídeo, sendo, simplesmente, 

registrada sem nenhum pensamento sobre as transformações que sofre quando passa de uma 

linguagem para outra. 

 A segunda categoria, dança traduzida, refere-se a gravações de dança nas quais a 

narrativa da coreografia é respeitada, mas é, também, adaptada para a linguagem fílmica. Na 

dança traduzida há o uso de close-ups e outros planos, movimentos de câmera, mudam-se os 

ângulos e outras possibilidades técnicas e há mais câmeras filmando.    

 A terceira e última categoria proposta por Snyder é a cinedança, a mais complexa, na 

qual se pode transcender as possibilidades biológicas do corpo, isto é, a partir de imagens 

corporais gravadas e de efeitos de câmera e edição pode-se gerar a ilusão de que o corpo está 

realizando algo impossível como flutuar, passar de um lugar para outro mais distante de um 

quadro para outro e assim por diante. Consideramos, contemporaneamente, que a 

experimentação nessa categoria pode ainda contar com computação gráfica e animação digital 

para a criação de corpos digitais.  

A categoria de cinedança, proposta por Snyder (1965), é a que mais se aproxima do 

entendimento contemporâneo de videodança no qual uma dança é criada especificamente para 

a linguagem do vídeo, trabalhando com ilusões e possibilidades que só são possíveis de serem 

geradas a partir da imagem visual. 

Sobre a cinedança e, complementamos, a videodança, Snyder (1965) acredita que elas 

convidam o público a sentir a dança de uma forma mais cinestésica, isso porque a câmera e a 

edição introduzem formas alternativas da sensação cinestésica do espaço, dimensões, 

profundidade, não-gravidade, tempo, movimento, ritmo e realidade. Convidando o espectador 

a se mover cinestesicamente e internamente por meio das várias qualidades de movimento e 

estados corporais produzidos pela imagem. 
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Concordamos com Snyder (1965) que tanto cinedança quanto o videodança tem a 

capacidade de nos fazer mover e ter sensações de forma cinestésica, mas isso não quer dizer 

que quando assisto a um trabalho de dança que acontece em um espaço-tempo que não o do 

vídeo, isso também não aconteça. Talvez, a diferença entre uma linguagem e outra esteja não 

no efeito produzido, mas na especificidade das sensações geradas pela imagem, ou seja, em 

uma forma outra de perceber o espaço, o tempo, a gravidade e que só existe na linguagem do 

cinema e do vídeo. 

   O cinedança e a videodança dão também a possibilidade de mostrar diversos e 

íntimos pontos de vista do corpo e da dança.  

Na categoria de cinedança encontram-se todos os trabalhos que realizam interfaces 

entre a dança e o cinema, como os experimentos de Maya Deren, dos quais falaremos a 

seguir; e o filme Lamento da Imperatriz, de Pina Bausch, o qual estabelece conexões entre a 

linguagem cinematográfica e os processos de composição coreográfica de Bausch como 

fragmentação do gesto, repetição de sequências de movimento, efeitos de close e foco, fades 

(câmera lenta), olhares diretos para a câmera, elipse narrativa e câmera avançada. Essas 

formas de filmar aparecem como recursos coreográficos “assim se faz visível que quando um 

coreógrafo decide fazer um filme de dança ele também se utiliza dos recursos coreográficos 

de sua linguagem própria” (PIMENTEL, 2011, p. 6).     

 Snyder (1999), em um livro mais recente de sua autoria em colaboração com 

Catherine J. Johnson
93

 escreve que foi no final dos anos 1970 começo dos anos 1980, que o 

vídeo começou a aparecer como forma de registro para a dança e que possuía certas 

diferenças em relação à película como o tempo de gravação, a reprodução instantânea, o som 

sincronizado e o baixo custo de produção e assim uma maior acessibilidade.  

 Falaremos sobre as diferenças entre as linguagens do vídeo e do cinema no item sobre 

videodança. O que é importante de entender por agora é que, assim como outros autores tais 

como Schiller (2003), Pimentel (2008; 2011), e Snyder (1965), estamos estudando essas 

linguagens a fim de demonstrar que elas que foram preliminares e favorecedoras da 

constituição contemporânea de ambientes digitais para a dança, bem como evidenciar que 

essas linguagens possibilitaram aos coreógrafos e bailarinos estarem preparados para este 

novo e atualizado patamar espacial tecnológico. 
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2.5 MAYA DEREN: PRECURSORA DA CINEDANÇA E DA VIDEODANÇA 

 

 Maya Deren, nos anos 1940, ao dirigir Meshes of the afternoon (1943), marca uma 

mudança no diálogo entre as linguagens da dança e do cinema, ao propor um filme que 

escapava da simples documentação.  

 Nesse filme, segundo Spanghero (2003, p. 34), o movimento é empregado para 

provocar uma espécie de pesadelo surrealista, em que objetos e pessoas aparecem, 

desaparecem e reaparecem feito mágica, efeito gerado pelo modo como Deren edita. A 

câmera subjetiva, “plano e contraplano, fusão, sombras, destaque para fragmentos de corpo, 

dupla exposição são alguns dos recursos que Deren utilizou” (SPANGHERO, 2003, p. 34) a 

fim de produzir sua linguagem cinematográfica.  

 Vale aqui ressaltar, também, sua técnica de edição: a dupla exposição. Para Spanghero 

(2003, p. 34), a dupla exposição deu origem à ideia da montagem como composição, o que 

transformaria os filmmakers em coreógrafos. Ao editar um filme, os cineastas estão montando 

“uma coreografia das imagens, trabalhando com o tempo e o espaço” (SPANGHERO, 2003, 

p. 35).  

Estamos considerando, assim, que coreografar é editar imagens. Isso porque a edição é 

uma forma de coreografia, segundo Karen Pearlman
94

 (2006, p. 52). Pearlman (2006) propõe 

isso com base nos seguintes argumentos: de que o movimento é o meio primário expressivo 

tanto de coreógrafos quanto de editores, pois o movimento não molda apenas uma cinedança 

ou uma videodança, mas também um roteiro cinematográfico. Dessa forma, a autora propõe 

que o que um editor realiza é análogo ao que um coreógrafo realiza, pois ambos trabalham 

com a direção do movimento, sua forma, tempo, espaço e fluxo de modo a tornar estes 

elementos significativos, e afirma ainda que o movimento coreográfico não é apenas físico, 

mas contém emoções, história. Poderíamos dizer que geram e são gerados por estados 

corporais
95

 da mesma forma que o movimento no cinema.  

Podemos considerar que há semelhanças também no modo como pensam coreógrafos, 

quando vão realizar uma coreografia; e editores, quando vão realizar a edição de um filme, 

pois ambos trabalham com o movimento de uma forma cinestésica.  
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A tese de Pearlman baseia-se em estudos de neurologistas sobre o que eles 

denominaram neurônios-espelho. Estes são células nervosas que estão localizadas em várias 

áreas corticais fronto-parietais do cérebro, e elas são ativadas, quando realizamos um 

movimento com uma finalidade específica (como apanhar um objeto com as mãos), mas 

também são ativadas, quando observamos outro indivíduo realizando a mesma tarefa. 

A importância dessa descoberta para a compreensão direta da ação e/ou da intenção de 

outro animal ou do ser humano foi, imediatamente, percebida pelo cientista Giacomo 

Rizzolatti e seus colaboradores (GALLESE et al., 1996; RIZZOLATTI et al., 1996; 

RIZZOLATTI; CRAIGHERO, 2004), ou seja, os neurônios-espelho, quando são ativados 

pela observação de uma ação, permitem que o significado da mesma seja compreendido, 

automaticamente, podendo este processo de compreensão ser seguido por etapas conscientes 

que permitem um entendimento mais abrangente dos eventos através de mecanismos 

cognitivos mais sofisticados.  

Vilayanur Ramanchandran
96

 (2009), em uma explicação sobre os neurônios-espelho, 

comenta que o modo de eles operarem permite uma simulação virtual da ação que o indivíduo 

está a observar. O que significa que coreógrafos têm empatia direta com os movimentos, que 

eles ou outros criaram, quando veem dança, isso porque, neurologicamente falando, eles 

reconhecem intenções e, de maneira cinestésica, reconhecem as sensações desses 

movimentos. Os coreógrafos usam essa compreensão física das intenções e das sensações de 

movimento, de empatia com a sua força, direção e velocidade para moldar o fluxo da 

coreografia.  

A proposição de Pearlman é que os editores para realizarem suas decisões de onde 

fazer cortes nos filmes e suas montagens também se baseiam na compreensão física das 

intenções e nas sensações de movimento, assim produzindo ritmo ao filme. Em apoio a essa 

afirmação sobre a maneira dos editores tomarem suas decisões, ela baseia-se ainda no 

pensamento de Walter Murch
97

(2004). Para esse autor, os editores podem observar o piscar de 

olhos de um bom ator para saber a hora de cortar, isso porque, segundo Murch (2004), quando 

um ator está no estado corporal do personagem que está representando, ele pisca de acordo 
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com esse estado, piscando mais quando está com raiva, menos quando estão ouvindo, 

uniformemente, quado estão calmos, de forma irregular quando perturbados, e assim por 

diante. 

O piscar, diz Murch (2004), a grosso modo, pode ser visto como uma manifestação 

física da forma e da força de um pensamento, e o editor pode usá-lo como uma forma de 

determinação de um ponto de corte. O piscar seria assim “algo que auxilia uma separação 

interna de pensamentos ou é um reflexo involuntário que acompanha a separação mental que 

está acontecendo de qualquer forma” (MURCH, 2004, p. 66, grifo do autor).  

Dessa forma, quando um ator está no estado corporal do personagem que está 

representando, ele pisca de acordo com esse estado e o piscar funciona como um corte, algo 

que indica a finalização de um pensamento ou uma ideia, o que pode auxiliar o editor a 

escolher o momento de também cortar o filme, realizando cortes que se baseiam no piscar de 

olhos dos atores envolvidos em uma determinada cena. 

Pearlman propõe, assim, que as ideias de Murch sejam estendidas para o corpo como 

um todo, de forma que o corpo seja a base da construção dos filmes e da linguagem 

cinematográfica, pois percebemos o movimento, através dos neurônios-espelhos, de forma 

cinestésica, o que faz com que nós respondamos a todas as fontes de movimento que estão na 

tela.  

Como um coreógrafo, um editor pode e, muitas vezes, utiliza as respostas físicas, 

geradas pelos neurônios-espelho, como forma de pensar sobre o ritmo e a duração das cenas e 

do filme e/ou, em outras palavras, como forma de compor, coreograficamente, o movimento. 

Como exemplo, Pearlman oferece a descrição de uma imagem na qual um personagem 

está andando em um quarto e cai exausto, em uma cadeira, essa frase de movimento pode ser 

encarada como um movimento coreográfico que acontece no espaço-tempo, que necessita de 

uma energia e que carrega um significado e que, portanto, pode ser editada pensando-se na 

forma de compor, coreograficamente, o movimento, ou seja, em que parte do corpo mostrar, 

quanto tempo para cada quadro, que ritmo criar e assim por diante. 

Algumas das perguntas que Pearlman (2006) propõe em sua tese e que tanto 

coreógrafos quanto editores podem se fazer e alguns já o fazem, como veremos adiante, são: 

Qual é a cadência dessa frase? Onde estão os descansos e os pontos altos? Onde estão suas 

respirações e mudanças de ênfase? É a concentração do movimento alta ou baixa, dispersa ou 

unificada, caminhando para o caos ou ordem? Essa é apenas uma amostragem parcial das 

questões colocadas em sua tese para editores que querem pensar coreograficamente, pois 
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assim como um coreógrafo, um editor faz escolhas sobre a concentração de movimento dentro 

de tomadas diferentes e/ou ao longo de todo o filme.  

Pearlman afirma, ainda, que se um editor está trabalhando com movimento no espaço-

tempo em um filme, ele está trabalhando com princípios utilizados, também, por coreógrafos, 

como de distribuição de movimento, fluxo e organização espacial quer ele saiba disso, ou não. 

Para Pérez (2006, p. 77), as similaridades entre as duas linguagens são também muito claras, 

pois tendo-se em conta os elementos cinéticos, espaço-temporais de uma coreografia de dança 

pode-se pensar em uma película, em um filme, da mesma forma. 

Segundo Pérez (2006, p. 212), e voltando agora para as relações entre dança e cinema 

nos experimentos de Deren, é possível perceber que o uso de câmeras lentas, planos de sutil 

movimento e contínuos, e planos subjetivos convertem os filmes dessa artista em estudos 

sobre o espaço e o tempo. Deren queria libertar o cinema da literatura e do teatro aplicando o 

conceito de forma temporal, ou seja, pensando no cinema como uma arte temporal como a 

música e a dança. 

Ela investigou em seus filmes a capacidade que a linguagem e o artefato do cinema 

possuíam de operar dentro das relações de espaço-tempo, “a dança será sua referência nesta 

investigação”
98

 (PÉREZ, 2006, p. 213). Deren utilizou a dança como referência para seus 

estudos no cinema por acreditar que todos os aspectos do movimento já haviam sido 

estudados nesta arte. 

De sua experiência como bailarina, coreógrafa e secretária da companhia Katherine 

Duham, Maya Deren começou a gravar danças desenvolvendo a linguagem da cinedança. Na 

maioria de seus trabalhos, a estrutura coreográfica é quem dá a forma do filme, o modo de 

filmar, os ângulos e planos, sendo que nos trabalhos nos quais a dança é claramente a 

protagonista, a câmera e o bailarino estão inscritos nas dimensões espaço-temporais. O que 

facilitou a relação entre as duas linguagens cinema e dança, pois ambas têm esta similaridade, 

são artes temporais. 

Em Meshes of the afternoon (1943), por meio de cortes de edição, Deren consegue 

ainda fazer com que lugares distantes pareçam vizinhos, como os pés que caminham ora sobre 

carpetes e grama ora sobre areia e cimento. Em 1945, ela realizou o filme A Study in 

Choreography for Camera com o bailarino Talley Beatty. Nesse filme, a coreografia não é 

para ser registrada pela câmera, mas é a câmera e a edição que possibilitam a fluida 

construção espacial da dança. Por meio da edição e da montagem Deren, consegue fazer com 
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que haja uma continuidade entre lugares distantes e heterogêneos, mesmo efeito realizado em 

Meshes of the afternoon. 

Em A Study in Choreography for Camera, Deren constrói um duo entre o bailarino e o 

espaço e esse duo é possibilitado pela câmera e pela edição, sendo que a câmera é, tanto 

quanto o bailarino, responsável criativamente pela dança. Deren (2008), ao escrever sobre 

essa sua produção, comentou que pretendia que esse filme fosse, essencialmente, uma amostra 

de filme-dança e complementa: 

 

[...] uma dança tão relacionada à câmera e à montagem que não possa ser 

realizada como um unidade noutro lugar senão neste filme em particular. No 

curto espaço do filme pude apenas sugerir as potencialidades de tal forma. É 

minha mais sincera esperança que o filme-dança seja rapidamente 

desenvolvido e que, em interesse de tal desenvolvimento, uma nova era de 

colaboração entre dançarinos e cineastas abrir-se-á – uma na qual ambos 

reuniriam suas energias criativas e talentos rumo a uma expressão de arte 

integrada. (DEREN apud PAULO CALDAS, 2009, p. 32).  

   

Com essa citação de Deren, é possível perceber o quanto o hibridismo entre as duas 

linguagens era importante para suas produções e pensamento artístico, bem como porque ela 

pode ser considerada a precursora das linguagens da cinedança e da videodança, para Paulo 

Caldas (2009, p. 32) “para além do que se passa diante da câmera, importa, então, sublinhar o 

quanto uma dimensão coreográfica poderia ou deveria ser reconhecida nos procedimentos da 

câmera e/ou da edição”. 

Nesse filme, A Study in Choreography for Camera (Figuras 36a a 36d), ainda, 

aparecem pela primeira vez o que Pérez (2006, p. 220) denominou elipses do corpo. Para esse 

autor elipses do corpo são todas as operações de montagem de um filme que tem o corpo 

humano em movimento como fio condutor da narrativa. O autor complementa dizendo que 

elipses do corpo são todas aquelas partes das sequências de movimento que são demasiado 

óbvias e por causa disso são suprimidas a fim de imprimir maior ritmo à continuidade da 

narrativa coreográfica do corpo em movimento.  

Essas montagens já haviam sido realizadas por outros coreógrafos como Busby 

Berkeley, o motivo, portanto, desse autor e de nós considerarmos os experimentos de Deren 

os principais precedentes das elipses de corpo e como precursores da videodança é devido ao 

conteúdo dos planos não corresponder a um só movimento do corpo fragmentado e 

reconstruído, como fazia Berkeley, mas por ela produzir uma maior complexidade na 

sequência de dança composta por diferentes passos que se desenvolvem em diferentes 

espaços. 
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         Figuras 36a, 36b, 36c, 36d –  Frames de A Study in Choreography for Camera (1945). 

  

   

        Fonte: Youtube, 2010, 2 min e 22seg
99

  

 

Maya Deren também realiza montagens de planos nos quais em cada um deles aparece 

uma parte distinta do corpo enquanto este executa o mesmo movimento. Cada plano 

corresponde, também, a um ponto de vista diferente sobre o mesmo movimento. Deren 

inclusive comparava estes experimentos com um cubismo temporal, isto porque no cubismo 

da pintura, os pintores procuravam mostrar vários ângulos de um mesmo objeto, uma forma 

de representar a tridimensionalidade em um plano bidimensional. 

Deren é uma artista importante para esta pesquisa pelas relações que conseguiu 

construir entre dança e cinema, relação esta que será importante para o desenvolvimento do 

vídeo como um ambiente para a dança bem como para o desenvolvimento dos ambientes 

digitais, assuntos estes que trataremos mais adiante. 
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Assim como Loïe Füller, Maya Deren articulava teoria e prática, produzindo An 

Anagram of Ideas on Art Form and Film, uma espécie de tratado sobre a relação entre arte, 

ciência e processo criativo.  

 

2.6 VIDEODANÇA ENQUANTO LINGUAGEM 

 

  Os estudos e experimentos de Deren, por suas técnicas de edição e por proporem uma 

relação espaço-temporal que só se concretiza no espaço do vídeo, podem ser considerados os 

precursores da cinedança e da videodança, sendo que esta última só irá emergir enquanto 

linguagem na década de 1970. 

Antes de falarmos sobre a videodança, vamos estabelecer algumas diferenças entre os 

suportes do cinema e do vídeo. Segundo Pablo Souza de Villavicencio
100

 (2009), o cinema foi 

criado a partir da imagem fotográfica, a película é, sobretudo, uma série de fotografias, 

imagens estáticas e bidimensionais, dispostas de forma sequencial. A película é uma 

tecnologia analógica, formada por átomos possui certa materialidade. Desta forma, cada 

imagem ocupa um espaço diferente, um fotograma diferente. Para dar a impressão de 

movimento às fotos, a película é passada a uma determinada velocidade que corresponde a 24 

fotogramas por segundo. Para a projeção do filme é ainda necessário que haja uma luz para 

iluminar os fotogramas.  

A impressão da continuidade no cinema é conseguida pelo efeito da persistência 

retiniana a qual já comentamos, ao falarmos sobre o stop motion, no item 2.2. A imagem em 

movimento do cinema só existe porque nosso aparelho perceptivo, nossos olhos e cérebro não 

conseguem perceber os intervalos entre uma imagem e outra, quando essas estão sendo 

passadas a uma velocidade de 12 fotogramas por segundo. 

Outra característica que compõe a imagem cinematográfica é a profundidade de 

campo, isto é, a zona de nitidez da imagem, quanto maior a profundidade de campo maior 

será a nitidez da imagem. A profundidade de campo está, diretamente, relacionada à definição 

da imagem, ou seja, ao número de pontos que compõem a nitidez da imagem. 
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A imagem do cinema apresenta ainda uma textura diferente da do vídeo, isso porque 

ela é “composta por cristais de sais de prata que, marcados pela luz formam a imagem, a 

quantidades de cristais (ou grãos) é tão grande que não os percebemos na imagem (a não ser 

se nos aproximarmos da tela” (VILLAVICENCIO, 2009, p. 4). 

Villavicencio (2009) afirma que o cinema por trabalhar com uma série de fotogramas 

sugere a sequencialidade narrativa, própria da linguagem do cinema, ou pelo menos de um 

cinema que se tornou hegemônico e complementa dizendo que a maioria dos filmes que nos 

são acessíveis pelo circuito comercial e/ou por mostras e festivais “articulam suas imagens de 

forma a ‘imitar’ nossa percepção dos objetos, [...], esse cinema procura recriar uma percepção 

‘contínua’ da realidade, semelhante a nossa percepção comum.” (VILLAVICENCIO, 2009, p. 

4). 

Gostaríamos de chamar a atenção para esta última frase sobre uma percepção contínua 

do cinema que seria nossa forma também de perceber o mundo e, mais especificamente, as 

imagens visuais do mundo, porque em oposição a esta ideia e tentando entender porque 

compreendemos com tanta facilidade os cortes nas imagens dos filmes de cinema, Murch 

(2004) chama a atenção para o ato de piscar, que interrompe nossa aparente continuidade 

visual, produzindo cortes. Murch (2004) argumenta que:   

 

[...] o piscar, um mecanismo fisiológico que interrompe a aparente 

continuidade visual da nossa percepção. A minha cabeça pode se mover 

lentamente quando olho de um lado da sala para o outro, mas na verdade 

estou cortando o fluxo das imagens visuais em fragmentos significativos e 

assim justapondo e comparando esses fragmentos [...] sem informações 

relevantes no meio do caminho. [...] o piscar é algo que auxilia uma 

separação interna de pensamentos ou é um reflexo involuntário que 

acompanha a separação mental que está acontecendo de qualquer forma 

(MURCH, 2004, p. 65; 66, grifo do autor). 

      

Para esse autor, o cinema não lida com imagens contínuas, com exceções é claro de 

planos-sequência, nos quais há a filmagem de uma ação contínua através de um único plano 

(tempo de duração entre o ligar e desligar da câmera) não contendo assim cortes nem edições.  

A linguagem do cinema para Murch (2004) é baseada em cortes e edição de imagens e 

isso é algo que não nos causa estranhamento e conseguimos compreender sem muitas 

dificuldades, porque nosso aparelho perceptivo opera de forma similar, selecionando imagens 

e editando informações. 
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A imagem videográfica, ao contrário da cinematográfica realizada em película, pois já 

há filmes hoje que são gravados integralmente em suportes digitais
101

, tende ao imaterial, pois 

no suporte, seja a fita de vídeo seja o DVD, não é possível colar nenhum outro material sem 

que isso cause danos à qualidade da imagem e muito menos colorir manualmente. A imagem 

do vídeo nada mais é do que energia elétrica. Ela se forma através de linhas luminosas de 

intensidade variável no caso do vídeo analógico e através de milhares de pontos de cor 

denominados pixels no caso do vídeo digital.  

A imagem eletrônica e, principalmente, a digital são altamente manipuláveis isso 

porque, ao contrário da imagem analógica que necessitava de processos foto-químicos para 

ser revelada, essas imagens passam por processos eletrônicos e digitais muito mais rápidos, 

sendo que as digitais permitem uma forma de edição não-linear, realizada através do 

computador. Se antes era necessário rebobinar ou adiantar a fita de vídeo à procura de uma 

imagem, com a edição não-linear é possível encontrar qualquer imagem com uma maior 

rapidez e praticidade na tela do computador o que parece apontar para uma tendência maior 

ao rompimento com a linearidade. 

As imagens eletrônicas e digitais são diferentes também porque elas são formadas por 

linhas de varredura inscritas de maneira contínua e estas linhas de varredura se mesclam, ou 

seja, as linhas de varredura de um frame, quadro equivalente ao fotograma da película do 

cinema, se mesclam às de outro frame, essa junção entre um frame e outro nos é 

imperceptível pela velocidade com que isso acontece. O vídeo, dessa forma, seria a primeira 

mídia a realmente lidar com a imagem em movimento, uma vez que o cinema de película trata 

de uma ilusão de ótica, pois é formado por fotogramas.  

Segundo Wosniak (2006), o vídeo emerge de um contexto muito diferente do cinema. 

Isso porque se buscava nas artes a ruptura de fronteiras, novos parâmetros de comportamento, 

novas linguagens, uma intensa renovação de estilo pela fusão, pela collage, pela participação 

e interação do público. Inicialmente, utilizado como ferramenta de registro, alguns anos se 

passaram até que ele se tornasse um sistema expressivo explorado por videomakers e artistas. 

Sobre o termo videodança Elisa Viccarino (1997) em um artigo para a revista alemã 

Ballet/Tanz, cuidadosamente, sugere que ele tenha sido cunhado em 1988 em relação a uma 

performance no Centre Georges Pompidou em Paris na França. Também na Inglaterra, 

durante os anos 1980, uma série de dança de Michael Kustows, chamada Channel 4, começou 

a apresentar adaptações de trabalhos originalmente criados para o teatro para, logo em 
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 Um exemplo de filme gravado inteiramente em suporte digital é “Duas da manhã” (2008) do diretor brasileiro 

Eduardo Nunes. 



101 

 

seguida, encomendar trabalhos de dança especificamente criados para o vídeo e que foram 

identificados com o nome de videodança (WOSNIAK, 2006). 

A linguagem da videodança diz respeito a vídeos de dança, a trabalhos artísticos que 

operam no entre, entre a dança e o vídeo, ou seja, propomos que a videodança trata do que 

Britto (2008a, p. 14) chamou de “zona de transitividade”, que se refere a uma zona que é 

“baseada na co-operação entre as condições relacionais de cada área, em busca de conexões 

que mobilizem experiências reorganizativas de seus respectivos regimes de funcionamento e 

estados de equilíbrio” (BRITTO, 2008a, p.14). Ela não é a soma da dança com o vídeo, mas 

uma linguagem que emerge dos diálogos entre vídeo e dança, desse novo ambiente. 

Aqui, portanto, é importante entender que estamos propondo o vídeo como um 

ambiente
102

 e não mais como um aparato ou um cenário, mas como elemento que constitui, 

altera e transforma o movimento, o que faz com que a dança apresente-se de uma determinada 

forma e não de outra e o que faz também com que haja uma diferença entre um registro de 

dança e uma videodança. Na videodança, o ambiente deixa de ser o espaço concreto no qual o 

dançarino está dançando para se tornar o vídeo. 

A natureza de um movimento no vídeo é diferente da natureza de um movimento no 

espaço atual, isso porque o vídeo apresenta uma natureza espaço-temporal diferente. O que é 

transcrito de uma linguagem para outra, portanto, não é o movimento, mas uma lógica 

coreográfica, um modo organizacional de movimentar-se considerando, no caso da 

videodança, o corpo, o espaço e a câmera.   

Nesse item estamos abordando, portanto, o ambiente específico que emerge da 

interface entre corpo e vídeo e da dança que se faz nesta relação. Para tanto, consideraremos 

as videodanças solução provisória dos processos adaptativos e coevolutivos
103

 entre corpo e 

ambiente, entre corpo e vídeo. A dança e o corpo entendidos dessa forma enquanto processo, 

pois estão, continuamente, alterando o ambiente e sendo alterados por este.  

 Para Britto (2008b, p. 28), a coreografia sofre alterações profundas para adequar-se às 

condições ambientais de um vídeo, pois nesse novo ambiente as regras e possibilidades são 

outras,  bem como são outras as relações espaço-temporais estabelecidas. Proporções, 

dimensões, planos, ritmos, perspectivas são modificados, o que cria uma dança diferente que 
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 Este conceito será analisado mais cuidadosamente no Capítulo 3, no qual discutiremos o conceito de ambiente 

digital para a dança contemporânea. 
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 Coevolução: é a evolução conjunta de sistemas biológicos, técnicos ou sociais, associados entre si e 

influenciando-se mutuamente (Glossário LQES. Disponível em: <http://lqes.iqm.unicamp.br/canal_cientifico/lqe 

s _responde/lqes_responde_glossario_lqes.html>  Acesso em 06 nov. 2009.) 
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só existe daquela maneira, naquele ambiente. “É outra a qualidade da informação porque 

vídeo e dança são linguagens distintas” (BRITTO, 2008b, p. 28). 

 As videodanças, atualmente, apresentam-se sob muitas formas, e já há autores, 

inclusive, como Douglas Rosenberg
104

, que têm tentado desenvolver possíveis categorias para 

elas, no entanto nós preferimos falar de duas categorias mais gerais: as coreografias adaptadas 

para vídeo e as danças pensadas desde o princípio para a tela. 

As primeiras referem-se às coreografias criadas inicialmente, originalmente, para o 

palco e que são adaptadas para o vídeo, ou seja, tratam-se de coreografias que podem sofrer 

transformações devido à sua passagem para este novo ambiente, o vídeo. Essa categoria 

aproxima-se da categoria de coreografia traduzida proposta por Snyder (1965), na medida em 

que ambas as categorias falam de adaptações de uma obra cênica para a linguagem do vídeo, 

ou seja, de uma translação da obra de um meio para outro, trabalhando com os recursos e 

características do vídeo. Como exemplo desse tipo de categoria, temos o trabalho Rosas 

(1992). Rosas é uma adaptação da coreografia de mesmo nome de Anne Teresa de 

Keersmaeker, realizada pelo diretor de cinema Peter Greenaway. 

Já o segundo tipo trata de danças que são concebidas especialmente para a projeção na 

tela. São danças criadas para o ambiente do vídeo. Essa categoria apresenta uma proximidade 

com a Cinedança proposta por Snyder (1965), pois lida com as possibilidades do ambiente do 

vídeo, isto é, com técnicas de edição e corpos produzidos virtualmente. Como exemplo desse 

tipo de trabalho, gostaríamos de citar: Blue Studio: Five Segments (1976) criado por uma 

parceria entre Charles Atlas e Merce Cunningham.  

Essa videodança (Figura 37) trata de uma série de pequenas peças pensadas, 

especialmente, para o vídeo. Nela o coreógrafo e bailarino Merce Cunningham tem sua 

imagem manipulada, multiplicada e transportada para diversas – e inesperadas – paisagens 

utilizando a tecnologia do chroma key
105

. Os movimentos do dançarino acompanham uma 

colagem de sons – entre os quais se destacam a voz do músico e escritor John Cage e a do 

pintor e escultor Jasper Johns. 

Outro experimento importante para o desenvolvimento da videodança foi o trabalho de 

Hilary Harris Nine Variations on a Dance Theme (1966) dançado por Bettie de Jong. Nessa 
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 Rosenberg é professor da Universidade de Wisconsin-Madison. Ele é conhecido por suas colaborações com 

coreógrafos, incluindo Molissa Fenley, Curran Sean, Bromberg Ellen, Joe Goode, Li Chiao-Ping, Eiko e Koma, 

e outros.  
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 Chroma key é uma técnica de efeito visual que consiste em colocar uma imagem sobre uma outra por meio do 

anulamento de uma cor padrão, como por exemplo o verde ou o azul. Dessa forma coloca-se um fundo de cor 

padrão atrás de uma pessoa, por exemplo, e na edição a cor padrão do fundo é trocada por uma outra imagem, 

foto ou vídeo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_visual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verde
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videodança, vemos nove pontos de vista diferentes (Figuras 38a a 38i) sobre uma mesma 

coreografia, os pontos de vista começam mais gerais, filmando o corpo inteiro da bailarina e 

vão ganhando complexidade a cada variação, trabalhando com mais cortes, elipses do corpo e 

repetições de uma mesma imagem, o que modifica o ritmo do movimento. 

 

                          Figura 37 –  Imagem de Blue Studio: Five Segments (1975) 

                       

                           Fonte: Merce by Merce by Paik Part One: Blue Studio:  

                          Five Segments
106 

 

 

     Figuras 38a, 38b, 38c e 38d. Frames dos começos de cada uma das nove variações de Nine    

     Variations   on a Dance Theme 

  

  

                    Fonte: Youtube, 2010, 13 min e 2 seg. 
107  
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 Disponível em: <http://www.moma.org/m/explore/collection/object/107308.iphone_ ajax>. Acesso em 10 

out. 2011. 
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Figuras 38e, 38f, 38g, 38h e 38i – Frames dos começos de cada uma das nove variações de Nine         

Variations on a Dance Theme 

  

  

 

Fonte: Youtube, 2010, 13 min e 2 seg.
108

  

 

 Nessa videodança, segundo Amy Greenfield
109

(2002), é possível observar ainda uma 

certa similaridade com o experimento A Study in Choreography for Camera (1945), de 

Deren, na medida em que ambos são preto e branco, ambos estão centrados em um solo de 

dança moderna, ambos constroem a continuidade do movimento com fragmentações do corpo 
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 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=03Qa3K MxX Wc> . Acesso em: 10 out. 2010. 
108

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=03Qa3K MxXWc>. Acesso em: 10 out. 2010. 
109

 É uma cineasta e escritora residente em New York City. Ela é uma autora do gênero cinedança e uma pioneira 

do cinema experimental e do vídeo.  
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no espaço e no tempo. Além disso, as danças filmadas de ambos os bailarinos, Talley Beatty e 

Bettie de Jong, lidam com contrações, espirais de pélvis, e extensões de perna. 

 De trabalhos de videodança mais atuais, gostaríamos de destacar ainda os 

experimentos de Thierry de Mey com a Companhia de dança Rosas, dirigida pela coreógrafa 

Anne Therese de Keersmarker. Isso porque de Mey, seguindo os experimentos de Griffith em 

Intolerence e de Peter Greenway em O livro de cabeceira, utiliza o espaço do vídeo de uma 

forma muito particular ao construir suas videodanças. Como podemos ver nos frames a seguir 

(Figuras 39a a 41f). 

 

 Figuras 39a, 39b e 39c –  Frames do filme Intolerance de Griffith 

   

Fonte: Youtube, 2008, 27 min e 28 seg
110

  

                  

                  Figura 40 – Frame do filme O livro de cabeceira de Greenway 

 

Fonte: Frame capturado do DVD. Cinepix, EUA, 1996, 126 min. 
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 Disponível em: <http:/ /www.youtube.com/watch?v=zO545Fie1j4&feature=fvwrel>. Acesso em: 10 out. 

2011. 
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                           Figuras 41a, 41b, 41c e 41d –  Imagens de Ma mère loye de Thierry de Mey  

                           com a companhia Rosas 

 

 

 

  

Fonte: Youtube, 2008. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Ridj 

Pa-PYMc>. Acesso em: 10 out. 2011 
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                              Figuras 41e e 41f –  Imagens de Ma mère loye de Thierry de Mey  

                com a companhia Rosas 

 

 

                             Fonte: Youtube, 2008
111

  

 

Sobre esses trabalhos de dança, que trabalham a imagem de forma coreográfica, as 

videodanças, é importante dizer ainda que eles podem apresentar denominações muito 

diferentes, só em inglês encontramos camera choreography, coreocinema, screen dance, 

screen choreography, dance for the câmera, dentre outros.  

O que esses muitos nomes podem demonstrar e nos ensinar é que existem muitas 

nuances poéticas e estéticas que atravessam essa produção, o que torna a tarefa de demarcar 

fronteiras e de definir a videodança mais complexa. 

O que nos importa aqui não é definir ou demarcar o campo da videodança, mas propor 

o entendimento de que foram esses experimentos entre dança e imagem em movimento, que 

possibilitaram, posteriormente, à dança os experimentos com os ambientes de imagem digital.  

Muito poderia ser dito ainda sobre a história das relações entre dança e as técnicas e 

tecnologias de imagem em movimento, aqui, porém, estamos interessados em eventos e 

artistas que podem ser considerados precursores dos ambientes digitais. Consideramos 

importante, portanto, com este capítulo e o próximo, perceber que os ambientes digitais são, 

além de uma nova proposição de espaço para a dança, atualizações desses experimentos. 
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 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=RidjPa-PYMc>. Acesso em: 10 out. 2011. 
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CAPÍTULO 3 

PIXEL 

 

 

3 A IMAGEM DIGITAL COMO AMBIENTE PARA A DANÇA 

 

A palavra ambiente origina-se de uma união entre a palavra amphi com o sufixo ente, 

que vem de uma língua pré-histórica indo-europeia: o ant. Nela amphi queria dizer em torno 

de, mas derivou no latim com o significado de ambos, enquanto ente significava sopro. 

Ambiente, dessa forma, seria tudo o que compõe a coisa inclusive o sopro em torno dela. Essa 

é uma palavra que, assim como muitas outras, foi tendo seu significado transformado ao 

longo do tempo. O que nos propomos a seguir é traçar um pouco dessa trajetória. 

Segundo o dicionário de filosofia de Abbagnano (2000), essa palavra designa, em seu 

significado corrente, um complexo de relações entre mundo natural e ser vivo, que influencia 

a vida e o comportamento do mesmo ser vivo. Nessa colocação, é importante notar que 

Abbagnano (2000) utiliza a palavra influência a qual contem a ideia de transferência de 

características, ao utilizá-la ele nos mostra o entendimento de uma época, começo do século 

XIX, em que o ambiente era considerado determinante no modo de viver e se comportar dos 

seres vivos.  

Esse primeiro sentido que apresentamos da palavra ambiente, muito provavelmente, 

segundo Abbagnano (2000), deve ter sido introduzida pelo biólogo Geoffroy St. Hilaire112 em 

Études progressives d’un naturaliste (1835), sendo retomada e empregada por Auguste 
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 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (15 de Abril de 1779 –  19 de Junho de 1853) naturalista francês, nascido em 

Étampes, Seine-et-Oise, considerado um dos fundadores da teratologia, ramo da medicina que estuda as más 

formações congênitas. Foi eleito membro da Academia de Ciências, que mais tarde passou a presidir. Nomeado 

catedrático de zoologia da Sorbonne (1809). Sua obra principal, Philosophie anatomique (1818-1822) gerou uma 

intensa polêmica, mas como alguns de seus conceitos, no entanto, vêm sendo comprovados pela ciência 

moderna, é considerado um dos fundadores da Embriologia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_Abril
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Comte
113

 em uma série de textos que juntos formaram o Cours de philosofie positive (1830-

1842).  

Nos textos desses escritores, bem como no positivismo oitocentista, é atribuído ao 

ambiente o valor de causa determinante de todos os fenômenos humanos, como a política, a 

literatura e a dança. Observações sobre a influência das condições físicas, tais como o clima e 

a vegetação, sobre a vida dos animais, incluindo aqui o ser humano, já eram encontradas 

frequentemente nos escritores antigos
114

. 

A obra literária de Hippolyte Adolphe Taine
115

 contribuiu para a difusão desse 

pensamento, segundo o qual o ambiente físico, biológico e social determina todo e qualquer 

produto e valor humano, bastando para explicá-los. Segundo Abbagnano (2000) em Filosofia 

da Arte (1865), Taine afirma que a obra de arte é produto necessário do ambiente e que, por 

isso, pode-se inferir dele não só o desenvolvimento das formas gerais da imaginação humana, 

como também a explicação para as variações de estilo, as diferenças de escolas nacionais, e 

até mesmo os caracteres gerais das obras individuais. 

Na contemporaneidade, a noção de ambiente continuou sendo fundamental para as 

ciências biológicas, antropológicas e sociológicas, bem como para as artes e, no caso 

específico desta pesquisa, para a dança, mas apesar de sua importância permanecer, o 

conceito foi sendo gradualmente transformado. Isso aconteceu porque a relação entre 

ambiente e organismo deixou de ser entendida como um processo mecânico, isto é, como uma 

relação de determinismo causal absoluto e “a ação seletiva que o ser, sobre o qual o ambiente 

age, exerce em face do próprio ambiente foi amplamente sublinhada” (ABBAGNANO, 2000, 

p. 36), ou seja, essa relação passa a ser entendida de um modo em que organismo e ambiente 

sofrem processos adaptativos, sendo que o organismo é quem lida com o ambiente com maior 

ou menor sucesso, o que depende de seu modo de se relacionar. 

Assim, o ambiente, na contemporaneidade, passa a ser mais uma condição para que 

aconteça um determinado fenômeno do que a causa do fenômeno. Vale lembrar aqui, 

também, da noção de contaminação estudada por Britto e que passaremos a dialogar 

diretamente com o conceito de ambiente, isso porque, inteiramente, diferente da ideia de 

influência que contém a noção de transferência de características, “a idéia de contaminação 
                                                           
113

Isidore Auguste Marie François Xavier Comte (Montpellier, 19 de janeiro de 1798 –  Paris, 5 de setembro de 

1857)  filósofo francês, foi um dos fundadores da Sociologia e do Positivismo. A filosofia positiva de Comte 

nega que a explicação dos fenômenos naturais, assim como sociais, provenha de um só princípio. A visão 

positiva dos fatos abandona a consideração das causas dos fenômenos (Deus ou natureza) e pesquisa suas leis, 

vistas como relações abstratas e constantes entre fenômenos observáveis.  
114

 Conferir, por exemplo, Aristóteles em Política VII, capítulos 4 e 7 
115

Hippolyte Adolphe Taine (Vouziers, Champanha-Ardenas, 21 de abril de 1828 – Paris, 5 de março de 1893) 

foi um crítico e historiador francês, membro da Academia francesa (cadeira 25: 1878-1893). 
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contém um sentido não diretivo nem autoral, mas constante e inevitável: refere-se ao caráter 

residual da interatividade processada entre os múltiplos agentes” (BRITTO, 2008b, p. 30).  

 Podemos dizer, portanto, a partir da fala de Britto (2008b), que o ambiente troca 

informações com os organismos de modo contaminatório e que o relacionamento, pois, entre 

corpo e ambiente é “um relacionamento gerador de efeitos não planejados que se propagam 

ao longo do tempo” (BRITTO, 2008b, p. 30). Pensar o ambiente na contemporaneidade, 

portanto, é entendê-lo não como lugar onde ocorrem as trocas de informação e os fenômenos, 

mas como “conjunto de possibilidades conectivas” (BRITTO, 2008b, p. 71), como parte 

integrante e caracterizadora de qualquer relacionamento. 

Outro autor que confirma esse entendimento de ambiente é Richard C. Lewontin
116

 

(2001), para o qual o ambiente de um organismo são as condições externas que para ele são 

relevantes em função das interações efetivas que mantém com aqueles aspectos do mundo 

exterior. Isso significa que os organismos selecionam elementos do mundo exterior para 

constituírem os seus ambientes. Lewontin (2001, p. 57), para explicitar ainda mais essa ideia,  

oferece-nos o seguinte exemplo:  

 

No meu jardim há árvores e, entre elas, grama e pedras espalhadas pelo 

chão. A grama faz parte do ambiente de uma ave (Sayorius Phoebe) que 

constrói seu ninho com palha, mas as pedras não. Se elas desaparecessem, 

não faria a menor diferença para a ave. Porém, essas pedras fazem parte do 

ambiente de um tordo, que as usa como bigorna para abrir caracóis e comê-

los. [...] Os elementos do ambiente de cada ave são determinados pelas 

atividades vitais de cada espécie.  

  

O ambiente, portanto, constitui-se um entorno relevante para o organismo. Isso em 

arte, em dança, significa que o ambiente no qual o processo artístico é realizado não é 

simplesmente um lugar, mas está imbricado no processo, é parte dele e como tal compõe o 

todo. O ambiente “não é para o corpo meramente um espaço físico disponível para ser 

ocupado, mas um campo de processos em que, instaurado pela própria ação interativa dos 

seus integrantes, produz configurações de corporalidade
117

 e ambiência”
118

 (BRITTO, 2010, 

p. 14).  
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 Esse entendimento de ambiente está presente também nos textos de Helena Katz e 

Christine Greiner (2005), apesar de as autoras não utilizarem, nessa citação, esta palavra em 

específico, podemos perceber, claramente, o quanto suas ideias têm afinidade com a ideia de 

ambiente que estamos propondo, uma vez que afirmam que “já há alguns anos o ‘onde’ 

deixou de ser apenas o lugar em que o artista se apresenta, transformando-se em um parceiro 

ativo dos produtos cênicos” (GREINER; KATZ, 2005, p. 130). 

O que queremos ressaltar assim é a importância do ambiente nos processos criativos e 

o quanto ele está implicado nesses processos, transformando-os e sendo transformado, 

concomitantemente, o “que cancela a possibilidade de entendimento do mundo como um 

objeto aguardando um observador” (GREINER; KATZ, 2005, p. 130). 

Construído esse entendimento de ambiente que é condição e não causa, que 

contamina, não influencia e que é o que nos interessa para a construção de nosso pensamento, 

passaremos a analisar como a imagem digital pôde tornar-se um. 

A imagem digital é um ambiente para a dança no sentido de que as danças geradas, a 

partir de diálogos com imagens digitais, apresentam características e modos de operar que só 

podem ser gerados a partir desses diálogos, ou seja, ela é ambiente, quando é condição para 

que aconteça determinado fenômeno, quando é parte integrante e caracterizadora dessas 

danças.   

A afirmação de que o ambiente, segundo Britto (2008b), é codeterminante das 

condições de relacionamento, o que quer dizer que é ele que explicita o modo dos objetos, 

ações e/ou sistemas se relacionarem, suas restrições e formatos, explica o fato de existirem 

processos criativos em dança tão diversos uns dos outros, pois são as diferentes condições de 

existência desses processos, os diferentes ambientes, que garantem a diversidade e que, 

portanto, garantem que uma dança construída em um ambiente de imagem digital seja 

diferente de uma dança construída em outro ambiente que não o da imagem digital. O 

ambiente, nesse caso é “como um conjunto de possibilidades conectivas” (BRITTO, 2008b, p. 

71). 

Ao propormos a imagem digital em movimento como ambiente, estamos a afirmar, 

assim, que ela, em alguns trabalhos de dança, apresenta-se como informação que constitui, 

altera e transforma o espaço cênico em um ambiente digital e é esse ambiente que indica o 

formato de dança que será construído.  

Assim como a música, anteriormente, a dança, quando começa a dialogar com novas 

linguagens em seus ambientes e, no caso específico desta pesquisa, com imagens digitais, ela 

passa a ser constituída dessas condições ambientais ali presentes, o que proporciona à ela 
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ampliar seus domínios. A produção “de movimentos e a coreografia agora se beneficiam da 

linguagem da programação, desenho, animação e edição de filme”
119

 (PIMENTEL, 2008, p. 

206).  

As imagens digitais são assim ambiente, quando funcionam como elemento 

complexificador da cena e/ou quando os intérpretes interagem e se misturam a ela, o que a 

torna imprescindível. Ela é ambiente, portanto, quando relacionada à construção poética de 

um trabalho, ou seja, quando se torna necessária, a fim de produzir um determinado conceito, 

ideia ou sensação, de modo que forma e função estejam juntas. Imagem e coreografia  

complementam-se nesses trabalhos, o que faz com que a ausência de uma delas inviabilize a 

realização da obra ou resulte em outro exercício estético. 

Nesses trabalhos, a imagem digital não é mais um elemento em cena que se soma aos 

outros, tais como luz e figurino, mas sim uma das condições ambientais que constitui e 

complexifica a dança. Nesse sentido, Britto (2008b), ao comentar sobre os trabalhos BACH e 

O Corpo do Grupo Corpo, escreve: 

 

Mas eis que também ali, naquilo que se convencionou chamar de elementos 

da dança – luz, figurino, cenário – já se pronunciava um outro entendimento 

de corporalidade. De agregados, estes itens passaram a constituintes: não 

acrescentam, mas complexificam oferecendo outros canais para aquela dança 

expandir os vetores de suas possibilidades. (BRITTO, 2008b, p.136). 

 

Apesar de, nesse trecho, Britto (2008b) fazer referência a trabalhos que não utilizam a 

imagem digital, nós o reproduzimos por acharmos pertinente sua colocação acerca da 

transformação de elementos agregados para elementos constituintes e complexificadores; que 

é o que acontece com a imagem digital em trabalhos em que ela se apresenta como ambiente.  

A importância, portanto, de utilizar esse conceito e não mais o de espaço está no fato 

de que nós podemos ter no mesmo espaço-tempo diferentes elementos coexistindo, o que faz 

com que em um mesmo espaço-tempo possa haver uma imagem digital sendo projetada e uma 

dança acontecendo, porém isso não significa, necessariamente, que ambos façam parte do 

mesmo ambiente
120

, isso porque pode ser que para esta dança a imagem digital não faça parte 

do seu entorno relevante.  

Ao utilizarmos a palavra ambiente nesta pesquisa, dessa forma, estamos afirmando 

que existem alguns trabalhos de dança que só podem ter sido produzidos por considerarem 
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 Nossa tradução para: “Como ya había hecho anteriormente la música, la danza amplió sus dominios, La 

creación de movimientos y la coreografia ahora se beneficiaban del lenguaje de la programación, del diseño, de 

la animación y de la edición de filme”. 
120

 Basta lembrarmo-nos do exemplo das aves de Lewontin. 
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e/ou por transformarem as imagens digitais em um entorno relevante, ou seja, em um 

ambiente. Passamos a utilizar a este conceito e não mais o de espaço-tempo nesta dissertação, 

porque queremos estudar trabalhos de dança nos quais a imagem não esteja apenas no mesmo 

espaço-tempo, mas nos quais ela é relevante.   

Como exemplo de trabalho de dança que apresenta a imagem digital enquanto 

ambiente podemos citar: See you in Wahalla
121

 (Figura 42), produzido pelo amorphy.org
122

 

(Ash Bulayev, Tzeni Argyriou, Zoe Chatziantoniou e Ioanna Tsinividi) em colaboração com o 

Interaktionslabor
123

 (Johannes Birringer). Nesse trabalho são utilizados três telões em que 

imagens das cidades de Amsterdã, Atenas e Sofia, localizadas na Europa, fundem-se, 

enviando-nos, numa viagem, por meio de uma paisagem urbana industrial, a dançarina 

interage em tempo real com as imagens e sua corporalidade é construída a partir de jogos de 

vídeo-game
124

. 

 

              Figura 42 –  See you in Wahalla (2007) – Colaboração entre amorphy.org e    

             Interaktions  Labor 

 

                    Fonte: Youtube
125
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See you in Wahalla é um trabalho de 2007. Para ver cenas do trabalho acesse: http://www.youtube.com/watch 

? v=B1WoxN3d4f4. 
122

Amorphy.org é uma colaboração permanente entre Ash Bulayev e Tzeni Argyriou, ela começou em 2003, em 

Nova York. Tudo começou de uma necessidade de aprender um com os outro, bem como de explorar os 

meandros da performance em formatos que os interessava. Ambos desde então passaram a criar obras em vários 

meios. Para maiores informações acesse: http://www.amorphy.org/  
123

Interaktions Labor é um laboratório de mídia interativa, design e performance, construído no local da antiga 

mina de carvão Göttelborn (Saarland), na Alemanha. 
124 Esse trabalho trata sobre uma mulher um pouco obsessiva, que vive só e que joga um novo videogame 

denominado Wahalla. Ela cria seu avatar e realiza várias viagens que ocorrem no mundo virtual, no ambiente de 

jogo imaginário, composto por imagens de lugares reais e urbanos. Há a procura, pela personagem, de uma 

forma alternativa de sobrevivência e da densidade de perigo, e psicose da existência urbana. As imagens, bem 

como os vários personagens destas, representam sua percepção subjetiva da realidade, interpretada por meio de 

seus próprios desejos, medos e equívocos. 
125

 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=B1WoxN3d4f4>. Acesso em: 20 out. 2011. 
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See You in Walhalla utiliza novas tecnologias para falar sobre a vida humana na 

contemporaneidade que está em um ambiente altamente saturado de ferramentas  

tecnológicas, no entanto, o uso da tecnologia em si não é o objetivo do trabalho, mas o meio 

para expressar uma viagem a Walhalla, que visa a apresentar para o público a questão de 

quem, afinal, tem o controle: o jogador do jogo ou o jogo em si?  

A complexa teia de acontecimentos fantásticos é produzida através de imagens 

cinematográficas pré-gravadas, dois performers interligados
126

, som e vídeo controlados pelos 

movimentos do performer no palco, e câmeras de vigilância que capturam a performance que 

está ocorredo no site-specific do performer, formam o ambiente de jogo 3D. 

O jogador e seus avatares inventados, se envolvem em uma grande viagem na qual 

desconhecem tanto as possibilidades do jogo quanto o alcance de nossa própria existência 

urbana. Wahalla – que significa a terra mítica de guerreiros Viking – torna-se então um 

campo de batalha da urbanidade contemporânea. A performance ao vivo combina e separa os 

diferentes personagens, provocando a plateia a notar as difíceis relações entre jogadores, 

personagens, avatares e pessoas reais nas ruas. 

Quando a imagem digital torna-se ambiente, é importante dizer que ela “inscreve-se, 

sob diversos graus de estabilidade, no próprio corpo daquele que a experimenta, e 

simultaneamente também configura sua corporalidade, mesmo que involuntariamente”
127

 

(BRITTO, 2010, p. 14). Isso quer dizer que a experiência de habitar um ambiente desse tipo 

constrói uma corporalidade específica, um modo de operar e dançar resultante da experiência 

de interagir com imagens digitais, porque a corporalidade é resultado da experiência espaço-

temporal que o corpo vive em relação a tudo o que faz parte do seu ambiente de existência.  

Como pudemos perceber, a imagem digital pode ser considerada, em trabalhos de 

dança, um ambiente, quando se torna imprescindível, ou seja, quando codetermina junto a 

outros fatores existentes como figurino e luz, o modo de construir, pensar e fazer daquela 

dança que está a se relacionar com a imagem. É função e formato juntos, o para que serve 

aliado ao como é. 
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 Um que está no palco outro que está em um site-especific
126

 da cidade no qual o trabalho está sendo 

apresentado. Site especific faz menção a trabalhos artísticos criados de acordo com o ambiente e com um espaço 

determinado. Trata-se de trabalhos concebidos em e para um local específico. Nesse sentido a noção de site 

specific está diretamente relacionada  à ideia de corpo-ambiente, que sinaliza uma tendência da produção 

contemporânea de se voltar para o espaço, incorporando-o à obra e/ou transformando-o, seja ele o espaço da 

galeria, o ambiente natural ou áreas urbanas. O espaço, nesse caso, como locus onde a dança enraíza-se. 
127

Nesse trecho Britto (2010) refere-se à experiência urbana, o que fizemos, portanto, foi nos apropriar de sua 

fala a fim de falar sobre a relação entre imagem digital e corpo. 
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Nesse sentido, a autora Denise Siqueira
128

 (2006, p. 210) concorda que “os recursos 

audiovisuais e digitais podem oferecer inúmeras possibilidades em cena”, mas, também, 

afirma, que para isso “têm que ser exaustivamente experimentados, passando por processos de 

experimentação que auxiliem o criador a enxergar o que resulta em composição esteticamente 

inovadora e o que redunda em uso sem motivo” (SIQUEIRA, 2006, p. 210).  

É importante notar que, apesar de Siqueira (2006) não falar sobre ambiente, seu 

pensamento vai, diretamente, ao encontro do nosso, pois apenas com o uso justificado da 

imagem digital em cena conseguido com exaustivos experimentos, que é o que coloca a 

autora, poderemos transformar imagem digital em ambiente.  

Para continuarmos nossas reflexões acerca desse assunto, passaremos a apresentar 

algumas reflexões de Johannes Birringer
129

, autor de relevância tanto por sua produção teórica 

sobre o tema performance e novas tecnologias
130

, quanto por ser diretor artístico da 

companhia AlienNation Co
131

 que experimenta com os conceitos de ambiente digital, 

interatividade e arquitetura líquida, dentre outros. 

 

3.1 A PROPOSIÇÃO DO CONCEITO DE AMBIENTE DE JOHANNES BIRRINGER 

  

Há, para Johannes Birringer (2003), dentro da comunidade internacional de 

coreógrafos e dançarinos, um número crescente de profissionais que começaram a 

experimentar os diálogos entre dança e novas tecnologias, mas isso para ele não é uma 

surpresa, uma vez que filmes de dança, cine-dança e videodança132 já haviam atraído uma 

atenção considerável, principalmente com os filmes surpreendentes de Maya Deren. 

Para esse autor, dessa forma, assim como para Schiller (2003), Pimentel (2010) e para 

nós, os experimentos entre dança e tecnologias digitais são atualizações dos experimentos 

com as tecnologias analógicas que vimos no Capítulo 2.  
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Professora da Faculdade de Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCS/UERJ). 

Pesquisadora em pós-doutorado no Centre d'études sur l'actuel et le quotidien da Université Paris-

Descartes/Sorbonne, em Paris, França. Doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo. Mestre em Ciência da Informação pela ECO/UFRJ em convênio com o 

Instituto Brasileiro de Informação e Tecnologia (IBICT)/ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq).  
129

Johannes Birringer é professor em Drama e Performance Technologies da Brunel University’s School of Arts 

desde 2006, bem como diretor artítico do AlienNation Co, uma base multimídia em Houston que trabalha com 

site-especific, cross-cultural performance e instalações desde 1993.  
130

Dentre suas producões teóricas estão os livros: Theatre, Theory, Postmodernism (1989), Media and 

Performance: along the border (1998); Performance on the Edge: Transformations of Culture (2000 e 2005) e 

Performance, Technology, and Science  (2008). 
131

Para maiores informações acesse: http://www.aliennationcompany.com/ 
132 Sobre os conceitos de videodança e cine-dança ver Capítulo 2. 
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 Atualmente, muitos interesses em áreas afins como cinema, música eletrônica, arte 

digital, tecnologia, robótica e telecomunicações conduzem as pesquisas interdisciplinares, e 

modelos conceituais são contaminados pelo surgimento da rede mundial de computadores, a 

Web. Os trabalhos de dança podem utilizar agora novos elementos de composição como os 

hardwares, câmeras, projetores, microfones, sensores, sintetizadores e softwares, elementos, 

esses, que fazem parte dos novos ambientes para a dança, e digo novos no sentido de 

utilizarem recursos tecnológicos digitais. 

 Esses novos ambientes, segundo Birringer, questionam e ampliam os limites espaciais 

bem como os limites corporais, isso porque, nesses ambientes, é possível conectar pessoas 

que estejam muito distantes fisicamente, bem como inventar corpos completamente diferentes 

comparados aos dos humanos ou que apenas o tomem como referência. O pensamento 

coreográfico nesses novos ambientes, portanto, está presente tanto nos dançarinos quanto nas 

imagens. É importante dizer, ainda, que a dança, nesses ambientes, afeta o modo como as 

tecnologias serão utilizadas, bem como é afetada por esses modos, pois existindo no mesmo 

espaço-tempo segundo Britto (2008a, p.13) “todas as coisas existentes são correlatas”, 

partilhando as mesmas condições de existência e, assim, afetando-se mutuamente.  

Para Birringer, os ambientes digitais nos quais a dança é produzida, bem como ajuda a 

produzir, podem ser chamados, também, de “arquiteturas relacionais”
133 

na medida em que se 

tratam de arquiteturas que, ao invés de serem fixas e estáticas,  alteram-se na relação com a 

dança, ao mesmo tempo em que provocam alterações nesta.  

Com o termo arquiteturas relacionais, Birringer oferece-nos outro nome para os 

ambientes digitais, pois assim como acontece com a linguagem da videodança e da cinedança 

que vimos no Capítulo 2,  o que aqui estamos denominando ambiente, pelos argumentos 

apresentados na primeira parte deste capítulo, pode ser denominado com outras palavras, o 

que demonstra que existem muitas nuances poéticas e estéticas que atravessam essa produção, 

bem como diferentes formas de pensá-la.  

O que é importante de notar nesta proposição de Birringer é que as arquiteturas 

relacionais, permitem que a dança forme o ambiente, e no caso deste estudo um ambiente de 

imagens digitais, e este forme a dança, em uma comunicação, transformação e contaminação 

constantes. É a proposição de que em uma arquitetura se produza uma coreografia, e esta 

produza outra arquitetura que produza outra coreografia e assim sucessivamente em um 

continuum. As arquiteturas relacionais, portanto, como ambientes que não estancam, mas 
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Nossa tradução para: relational architecture. 
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permanecem flexíveis e fluidos devido aos diálogos entre a mídia corpo
134

 e as mídias 

digitais. 

Em resumo, uma arquitetura relacional é participativa, e isto inclui as arquiteturas que 

lidam com tecnologia digital, as arquiteturas virtuais, pois a dança e as noções de mudança no 

espaço de atuação precisam ser discutidas, considerando-se os ambientes de realidade virtual, 

os modelos de imersão e os ambientes simulados de 3-D a fim de perceber as conexões entre 

os projetos baseados no espaço de representação e os projetos gerados a partir de algoritmos. 

 A evolução atual da ciência da computação ou e-ciência
135,

 como também é 

conhecida, a pesquisa de vida artificial e design de programação 3-D (VRML) produziram até 

agora inimagináveis combinações de ambientes digitais e houve um impacto considerável 

sobre as colaborações entre coreógrafos, compositores e designers interessados em 

complexos, imaginativos e dinâmicos diálogos entre ambientes digitais e corpo. 

Ao analisar esses diálogos entre ambientes, ou arquiteturas, e corpos, Birringer utiliza 

o termo interatividade. Segundo esse autor, o termo pode ser utilizado para designar dois 

fenômenos distintos, mas que apresentam semelhanças. 

 Primeiramente, Birringer descreve interatividade em um sentido mais restrito para os 

trabalhos artísticos que apresentam sistemas de controle (sistemas cibernéticos) nos quais o 

movimento do performer, gestos e ações são capturados por câmeras e sensores e usados 

como informações de entrada (input) para ativar ou controlar propriedades de outros 

componentes como vídeos, sons, MIDI
136

, textos, gráficos, QuickTime movies, imagens 

escaneadas, etc. Desse modo, um sistema interativo seria um sistema que permite ao 

performer gerar, sintetizar e processar imagens, sons, vozes e textos compartilhando e 

propondo um evento em tempo real. 

Em seguida, refere-se à interatividade como um conceito espacial para a performance 

de dança, como a ação de exercitar a própria dança como uma arquitetura relacional, isto é, 

permitir que o espaço interfira na dança e esta crie formas a partir dessa interferência, e as 
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O corpo como mídia faz referência à teoria do corpomídia de Helena Katz e Christine Greiner (2005). Nessa 

teoria o corpo é pensado como uma mídia comunicacional em constante processo. É com a ideia de mídia de si 

mesmo que o corpomídia lida e não com a ideia de mídia como veículo de transmissão. “A mídia à qual o 

corpomídia se refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar informações que vão constituindo o corpo.” 

(KATZ; GREINER, 2005, p. 131). 
135

E-ciência é um termo que deriva do inglês E-Science (ou eScience) e é utilizado para se referir a métodos de 

obtenção de resultados científicos que são obtidos através de computação intensiva,, ou a ciência que utiliza 

conjuntos de dados imensos que requerem computação. O termo algumas vezes inclui tecnologias que permitem 

a colaboração, como o Access Grid. O termo foi criado por John Taylor, diretor-geral do United Kingdom's 

Office of Science and Technology em 1999. 
136

MIDI refere-se à Musical Instruments Digital Interface em inglês, que significa Interface digital para 

instrumentos musicais.  
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formas criadas pela dança interfiram, por sua vez, no espaço, de modo que os campos, da 

dança e do espaço, se ressoem em um contínuo processo de retroalimentação e informação 

com modificação continuada. 

Esse ambiente de ressonância, portanto, é a concepção de um espaço que permite a 

integração das mídias corporais com as mídias digitais o que faz com que o movimento 

corporal, em situações interativas, passe a não ser mais um fluxo contínuo com o espaço em 

si, mas contínuos cruzamentos entre o espaço real, espaço projetivo (vídeo, animação...) e 

outros contextos virtuais.  

Para Birringer, os corpos em movimento que dialogam com ambientes digitais são 

cocriadores desses ambientes, e essa noção de um envolvimento espacial ressonante presente 

nos processos artísticos que dançarinos, artistas visuais, artistas multimídia, programadores e 

arquitetos vêm recentemente investigando faz parte do processo de transformar o espaço em 

um ambiente fluido através da integração entre mídias e corpos humanos, o que torna a 

presença dessas mídias mais sensível. 

Segundo esse autor ainda, dentro de um ambiente digital, os dançarinos realizam 

experiências físicas relacionadas à realidade virtual. Nessas experiências, eles podem 

modificar e dar forma ao espaço, movendo-se pelo mundo projetado e gerado pelos 

computadores. O dançarino, portanto, pode se mover através de ondas, objetos virtuais e 

demais possibilidades geradas pela tecnologia digital.   

Sobre esses ambientes, Birringer propõe algumas perguntas: 

 Como os bailarinos podem ver seus movimentos como uma forma de mapeamento 

topológico de sua experiência corporal e propriocepção
137

 em relação à interface?
138

 

 Que significa a integração técnica para os bailarinos? E como integrar os parâmetros 

diversos e paralelos das tecnologias digitais, bem como as imagens projetadas no 

espaço, à consciência corporal e aos movimentos dos bailarinos? 

 Como usar a imagem em movimento como um componente da composição 

coreográfica? 

As respostas a essas perguntas passam por meio de investigações em que existem a 

colaboração de profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento (bailarinos, 

coreógrafos, designers, programadores, artistas visuais, etc.) para que possamos entender 
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A propriocepção é o termo que descreve a percepção do próprio corpo e inclui a consciência da postura, do 

movimento, das partes do corpo e das mudanças no equilíbrio, além de englobar as sensações de movimento e de 

posição articular. 
138

Interface é a superfície de contato, de tradução, de articulação entre dois espaços, duas espécies, duas ordens 

de realidade diferentes. 
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melhor a corporalidade do bailarino e suas relações cognitivas com os ambientes digitais. 

Birringer considera que temos muitos exemplos de artistas que trabalham com esses 

ambientes dos mais diferentes modos, desenvolvendo diferentes metodologias de abordagem, 

diferentes processos e configurações, o que faz com que essas perguntas não tenham respostas 

fechadas e fixas, mas várias respostas que possam se transformar ao longo do tempo.  

Para Birringer, há quatro tipos de ambientes digitais evoluindo na dança atualmente: 

os ambientes interativos baseados em sensores e captura de movimento; os ambientes 

derivados que utilizam a tecnologia motion-capture
139

, como base para animações de 

movimento corporal ou arquitetura líquida, a captura pode estar conectada à Web e ser 

reintroduzida como telepresença ou operações de telerobótica e comunicações; os ambientes 

de imersão relacionados às realidades virtuais, cavernas ou instalações panorâmicas que 

integram o corpo a suportes estereoscópicos em frente aos olhos, o que gera uma ilusão 

multisensorial que se move através do espaço; os ambientes de rede/Network que trabalham 

conectados na rede/Network, como telepresença, videoconferência e telerobótica, permitindo 

aos usuários a experiência de interagir com avatares, próteses e imagens de outras pessoas que 

estão a distância; e, para finalizar: os ambientes de realidade mista nos quais alguns ou todos 

os parâmetros dos ambientes descritos anteriormente podem estar presentes.  

A fim de nos aproximarmos ainda mais do entendimento dessas categorias de 

ambiente, propostas por Birringer (2003), daremos a seguir uma maior explanação sobre cada 

um deles, bem como alguns exemplos de artistas, grupos e companhias que ilustram esses 

conceitos.  

 Dentre esses exemplos, procuramos, ainda, dar destaque a trabalhos artísticos 

produzidos no Brasil, isso porque, apesar do desenvolvimento da área nesse país, tanto pelo 

número crescente de artistas que estão trabalhando com as tecnologias digitais, quanto pelos 

eventos e cursos voltados para a área, ainda existe muito pouco material no âmbito nacional.  

Outro motivo para essa escolha é o fato de que muitos dos projetos artísticos que 

dialogam dança com mídias digitais ainda carecem de um efetivo apoio financeiro por parte 

dos órgãos de fomento e da iniciativa privada. Isso não quer dizer, todavia, que não 

dialogaremos com trabalhos de outras nacionalidades.  

Os ambientes interativos são ambientes nos quais os movimentos, de dança, são 

capturados através de sensores e/ou câmeras que rastreiam o movimento realizado. Esse 

material passa então, por um conversor que transforma a informação analógica em digital, 
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Motion-capture: sistema que faz gravação de movimentos e transposição desses movimentos, para um modelo 

digital. 
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para que então seja produzida uma representação digital desses movimentos dentro de um 

programa de computador.  

O que é fundamental sobre essa interação é a sua qualidade, sua variedade de respostas 

dever ser grande, pois, por maior que seja, ela não irá corresponder à variedade de qualidades 

expressivas de quem se move. Mais que uma simples questão de causa e efeito, Birringer 

afirma que o sistema só se torna desafiador e importante para o dançarino, uma vez que ele 

possa brincar e jogar com esse sistema e, assim, modular o ambiente em torno dele, bem 

como demonstrar para o público as conversões realizadas pelos softwares em tempo real de 

movimento em som e/ou de movimento em imagem, etc. 

Como exemplo desse tipo de ambiente, podemos citar o trabalho We Cage
140

 da PIP 

Pesquisa em Dança (Figura 43). 

 

  Figura 43 –  We Cage (2009) – PIP Pesquisa em Dança 

 

  Fonte: Site da PIP Pesquisa em Dança
141

  

  

 

Essa companhia, dirigida por Carmen Jorge
142

, surgiu em 2002 na cidade de Curitiba 

no Paraná, sendo atuante e interessada no diálogo criativo entre diferentes linguagens, a PIP, 
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We Cage estreou em 2009 na cidade de Curitiba-PR. Para ver cenas do trabalho acesse: 

<http://www.youtube.com/watch?v=XycWOtj62PY&feature=related>. 
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 Disponível em: <http://www.pip.art.br/wecage_.htm#>. Acesso em: 20 out. 2011. 
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Carmen Jorge é diretora, coreógrafa e performer. Licenciada em Dança pela Pontifícia Universidade Católica 

(PUC) do Paraná / Teatro Guaíra; e Pós-Graduada em Estudos Contemporâneos em Dança, nas Faculdades 

UFBA / Angel Vianna. Em 2007 inicia com a PIP uma série de procedimentos envolvendo experimentações de 

dança e tecnologia. Em outubro, de 2007, realiza OB-GESTOS, e em abril de 2008 LAB SIMBIOPTICO nos 

quais pesquisa o uso do software Isadora, a prática da Telemática e estudos para vídeoança. Vive e trabalha em 

Curitiba (PR/Brasil).    
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desde 2007, focou suas pesquisas nos diálogos entre dança contemporânea e tecnologia 

digital, trabalhando com criação compartilhada entre seus colaboradores e atuando como um 

campo experimental para artistas multidisciplinares. Trabalha no trânsito entre prática e teoria 

e pesquisa metodologias específicas para cada fase de configuração de seus processos 

artísticos.  

O trabalho WE CAGE tem como ponto de partida a coreografia Variations V (1965), 

considerada pioneira na relação entre dança e tecnologia digital e que foi criada por John 

Cage, Merce Cunningham, David Tudor, Nam June Paik e Stan VanderBeek. 

Sobre Variations V (Figura 44), é importante dizer, que ela também pode ser 

considerada um ambiente interativo, pois apresentava um espaço cênico no qual havia 

bailarinos e sons interagindo através de sensores dispostos pelo espaço. O que possibilitava a 

interação entre movimento e som, permitindo que o som fosse alterado pelo movimento. 

 

      Figura 44 –  Variations V 

 

      Fonte: San Francisco Conservatory of Music 

 

Doze antenas espalhadas pelo palco disparavam sons ao terem seus raios de ação 

invadidos pela movimentação dos bailarinos, sendo que na base de cada antena havia células 
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fotoelétricas que faziam com que diversos tipos de sons pudessem ser disparados. Os sons 

eram manipulados por músicos que determinavam a duração, possibilidade de repetição, 

distorções, dentre outras características. 

Nesse trabalho, havia ainda imagens de corpos fragmentados, movimentos e elementos 

do cotidiano tais como: carros, prédios e árvores. Muitas imagens passaram por um processo 

de distorção produzido pelo videoartista Nam June Paik. 

Variations V é um trabalho pioneiro nas relações entre dança e tecnologia digital, bem 

como em termos de interatividade e por isso é muito importante para esta dissertação e para a 

construção do trabalho We Cage, que atualiza Variations V. 

We cage é produzido com os softwares MAX/MSP, Isadora e Ableton Live, que 

permitem a interação entre movimentos dos bailarinos, sons, luzes e imagens. Essas 

informações são processadas em tempo real devido ao uso de sensores e computadores.  

Para a construção de We Cage a coreógrafa Carmen Jorge utilizou procedimentos 

semelhantes aos de Cage e Cunningham como sorteios aleatórios de posições no espaço, de 

imagens e sons a fim de provocar a perda de controle da coreografia. Em termos 

coreográficos foi necessário criar esse algo a ser sorteado: o vocabulário de movimento. 

Foram elencados sete parâmetros para a produção desses movimentos criados em colaboração 

entre a coreógrafa e as bailarinas
143

: peso, deslocamento, release, mudança de direção, a ação 

de inclinar, movimentos de baixo pra cima e torção. 

Em termos espaciais Cunningham, como vimos no primeiro capítulo, foi um grande 

contestador da perspectiva cênica e sempre se importou com a posição do bailarino no espaço, 

dando a este a autonomia na escolha da região espacial onde a coreografia seria executada. 

Inicialmente, em We Cage foi adotado um mapa espacial que, depois de certo tempo, deixou 

de ser usado devido à constatação da importância dada ao centro do espaço. Em seguida, foi 

adotado um novo mapa que valorizava o palco como um todo sem hierarquias e que era, 

portanto, mais fiel ao pensamento sobre espaço proposto por Cunningham.  

Com o vocabulário de movimento produzido e o mapa espacial, as bailarinas se 

especializaram em vários tipos de sorteios para gerar a coreografia. Os sorteios ganharam alta 

complexidade exigindo dos bailarinos estudos e treinamentos anteriores a sua execução. Uma 

das opções de We Cage (Figura 45) para gerar os sorteios foi a utilização do computador. 

Através do software MAX/MSP foram desenvolvidas programações exclusivas para esse fim. 

 

 

                                                           
143

 Isabela Scwab, Mariana Batista e Viviane Mortean. 
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                                             Figura 45 – Isabela Schwab, em We Cage –  

                                                      Sensor de flexão que dispara o compositor  

                                                      musical aleatório no MAX/MSP 

 

                                                     Fonte: Blog da PIP Pesquisa em Dança
144

 

 

              Figura 46 – Visualização da programação do sorteio realizado no MAX/MSP para a bailarina  

              Isabela Schwab 

 

              Fonte: Blog da PIP Pesquisa em Dança.
145

  

 

                                                           
144

 Disponível em: <http://www.pipwecage.blogspot.com>. Acesso em: 20 out. 2011. 
145

 Disponível em: <http://www.pipwecage.blogspot.com>. Acesso em: 20 out. 2011. 
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A programação desenvolvida no MAX/MSP para o sorteio coreográfico (Figura 46) 

baseia-se em processos randômicos (aleatórios), que escolhem o valor de cada parâmetro 

através de números sorteados. Basicamente, são quatro parâmetros: direção, frases de 

movimento, tipo de deslocamento e ordem de entrada das bailarinas. Os três primeiros 

parâmetros são individuais, ou seja, cada bailarina tem o seu próprio sorteio. No total são 

sorteadas onze diferentes direções entre vinte possibilidades, três frases de movimento e dois 

tipos de deslocamento entre seis possíveis. A ordem de entrada é feita em sorteio único e 

comum a todas as bailarinas, sendo que três bailarinas geram seis possibilidades de entrada no 

palco.  

Gostaríamos de destacar, ainda como ambiente interativo, a instalação i-Arch Bodies 

(2007) concebida pela Professora Doutora Ludmila Pimentel e pela artista Mariana Carranza. 

O nome da instalação, i significa interativo e Arch arquitetura, tinha como objetivo sintetizar a 

ideia da investigação e criação de novos corpos através dos softwares interativos, sendo esse 

trabalho, fundamentalmente, uma investigação sobre a possibilidade de corpos interativos 

para a performance de dança. 

A concepção geral da instalação era gerar novas imagens de corpo a partir do corpo 

humano, sendo que a coreografia era realizada tanto pelos corpos quanto pelas imagens. A 

coreografia criada durante a instalação não necessitava ser realizada por profissionais, de 

modo que qualquer pessoa interessada pudesse participar. Para tanto a instalação convida o 

espectador a participar interagindo fisicamente no jogo proposto em cada cena. Caso ninguém 

entre no espaço de captura da câmera, nada acontece e assim, se não há usuário não há jogo. 

Trata-se de um jogo interativo no qual o sentido simbólico é construído por cada espectador.   

No caso dessa instalação, o movimento funciona como elemento motor, ele é a 

informação que alimenta o software Isadora, modificando alguns parâmetros na programação 

e gerando imagens diferentes das que são capturadas.  

Essa instalação interativa é composta por quatro cenas: Bluebody; RGB bodies; 

Scanner de cuerpo; e Burbujas en mis manos, sendo que cada uma propõe um novo jogo. Em 

Bluebody (Figura 47), somos convidados a dançar com uma imagem azul de nós mesmos; em 

RGB bodies (Figura 48) a proposta é jogar conjuntamente com imagens coloridas em retraso, 

ou seja, através de vários delays, atrasos nas imagens, podemos interagir não com uma, mas 

com várias de nossas imagens; na cena Scanner de cuerpo, podemos produzir deformações 

em nossa imagem conforme nos movimentamos; e em Burbujas en mis manos, 

experimentamos interagir com imagens de bolhas que mudam de cor conforme passam por 

nossas mãos. 
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                       Figura 47 – Imagem da cena Bluebody 

 

                                               Fonte: Arquivo pessoal de Ludmila Pimentel.  

 

                         Figura 48 – Imagem da cena RGB bodies 

 

                                            Fonte: Arquivo pessoal de Ludmila Pimentel. 

 

Sobre essa instalação, Pimentel (2008) comenta, ainda, que em cada cena de i-Arch 

bodies as superfícies de projeção se transformam em “telas-espelho”
146

 (PISON apud 

PIMENTEL, 2008, p. 361) dos corpos dos participantes. Segundo essa autora, a tela-espelho é 

                                                           
146

 No original: pantallas-espejo. 
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um conceito utilizado para se referir a instalações interativas, nas quais a imagem do interator 

é capturada por câmeras e esta imagem por sua vez pode ser transformada conforme a 

programação dos softwares e da poética de cada trabalho. 

Faz parte da instalação mostrar os dispositivos técnicos que compõem o trabalho tais 

como os computadores, cabos, câmeras e torres. As artistas optaram por esta escolha por 

compreenderem que os dispositivos também são componentes estéticos da instalação e que 

faz parte do jogo mostrar as peças que o compõem. 

Essa escolha permite aos espectadores conhecer o processo de captação e 

transformação das imagens e o como são utilizadas as tecnologias pelas artistas. A opção de 

mostrar os dispositivos permite, ainda, romper com a noção de espetáculo e com a separação 

entre artista e espectador. Um dos objetivos do trabalho era fazer com que a plateia se 

convertesse em coautora da instalação (Figura 49). 

 

                             Figura 49 –  Imagem de divulgação da  

                                   instalação i-Arch Bodies 

 

                                                  Fonte: Arquivo pessoal de Ludmila Pimentel. 
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A realidade aumentada (RA) também pode ser considerada um tipo de ambiente 

interativo. A RA é um sistema que combina elementos virtuais com o ambiente real de forma 

tridimensional e interativa e, portanto, que necessita de processamento em tempo real. Além 

de permitir que objetos virtuais possam ser introduzidos em ambientes reais, a RA 

proporciona ao usuário o manuseio desses objetos com o corpo, possibilitando uma interação 

mais atrativa com o ambiente. 

Para que os objetos virtuais façam parte do ambiente real e possam ser manuseados, é 

necessário utilizar um software assim como dispositivos tecnológicos. De acordo com os 

dispositivos tecnológicos utilizados, as realidades aumentadas são divididas, segundo 

Ezequiel Zorzal (2009), entre: sistema de visão ótica direta; sistema de visão direta por vídeo; 

sistema por vídeo, baseado em monitor; e sistema de visão ótica por projeção. 

O sistema de visão ótica direta utiliza óculos ou capacetes com lente que permitem o 

recebimento direto da imagem ao mesmo tempo em que possibilitam a projeção de imagens 

virtuais. O segundo tipo de sistema utiliza capacetes com microcâmeras de vídeo acopladas. A 

cena real é capturada pela microcâmera e misturada com elementos virtuais gerados pelo 

computador e apresentadas muito próximas aos olhos do usuário através de monitores 

acoplados ao capacete. 

O sistema de visão por vídeo é baseado em monitor e utiliza uma webcam para 

capturar a cena real. Depois de capturada, a cena real é misturada com os objetos virtuais e 

apresentada no monitor. O ponto de vista do usuário, normalmente, é fixo e depende do 

posicionamento da webcam. O quarto tipo de sistema utiliza superfícies do ambiente real, nas 

quais são projetadas as imagens dos objetos virtuais. Nesse sistema não é necessário nenhum 

outro tipo de dispositivo, porém ele é muito restrito às condições do espaço real. 

Resumidamente, a RA teve sua origem nas etiquetas, ou códigos de barras. Esses já 

não estavam mais cumprindo com perfeição a tarefa de carregar todas as informações que se 

queria obter através de sua leitura. Por isso, foram criados os códigos 2D (duas dimensões), 

que permitiam o armazenamento de muito mais informação do que os códigos de barras.  

Os códigos bidimensionais são os responsáveis pela possibilidade de projetar objetos 

virtuais em uma filmagem do mundo real, melhorando as informações exibidas, expandindo 

as fronteiras da interatividade. A Realidade Aumentada é utilizada combinando-se um código 

de duas dimensões com um programa de computador. 

Três componentes básicos são necessários para a existência da Realidade Aumentada: 

um código impresso que possibilite a interpretação e criação do objeto virtual; câmera ou 
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dispositivo capaz de transmitir a imagem do objeto real; software capaz de interpretar o sinal 

transmitido pela câmera ou dispositivo. 

O processo de formação do objeto virtual se dá da seguinte forma: coloca-se o objeto 

real em frente à câmera, para que ela capte a imagem com o código 2D e transmita ao 

equipamento que fará a interpretação do código; o software já programado retorna 

determinado objeto virtual, dependendo do código do objeto real que for mostrado à câmera; 

o dispositivo de saída (que pode ser uma televisão ou monitor de computador) exibe o objeto 

virtual em sobreposição ao real. 

O software de RA é programado assim com imagens, sinais ou ações pré-definidas e 

as respostas que deverão ser dadas a elas. Quando o programa recebe essas informações, ele 

as interpreta e exibe a resposta, que pode ser desde uma simples forma geométrica até objetos 

mais complexos, como animais que reagem a um carinho na barriga.  

A Realidade Aumentada, atualmente, vem sendo utilizada para criação de jogos de 

videogame; melhoria de processos da medicina, como cirurgias remotas, nas quais o médico 

pode estar a quilômetros de distância do paciente; e na indústria automobilística, facilitando a 

manutenção do carro pelo próprio dono, através de manuais de instrução interativos.  

Ainda desconhecemos trabalhos artísticos que utilizam tal tecnologia, como exemplo, 

portanto, desse tipo de trabalho, citaremos a videodança Carbono
147

 (2011), uma produção 

nossa (Figuras 50; 51a; e 51b).  

 

                            Figura 50 – Imagem com código que aciona o vídeo Carbono 

 

                                          Fonte: Arquivo pessoal de Bruna Spoladore. 

                                                           
147

Essa videodança foi produzida por Bruna Spoladore e Fausto Franco. Para assistir a esse vídeo acesse o 

endereço http://www.ezflar.com/gen/125866 e coloque a figura 51 na  frente da tela do computador. 
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Figura 51a – Videodança Carbono no ambiente da RA.    Figura 51b – Fausto Franco segurando a imagem com o 

código para assistir a Carbono. 

  

Fonte: Arquivo pessoal de Bruna Spoladore. 

 

Essa videodança foi produzida porque queríamos aprender mais sobre stop-motion
148

 

e, assim, decidimos fazer um estudo. Dessa forma, esse vídeo não foi criado, especialmente, 

para o ambiente da Realidade Aumentada o que faz com que o resultado final não possua 

tanta qualidade quanto se tivesse sido feito, especialmente, para esse ambiente e contasse com 

aspectos tridimensionais.  

Carbono é assim uma videodança em processo, que ainda se apresenta como um vídeo 

bidimensional que poderia estar em qualquer outro canal de vídeo como o youtube. Ainda 

assim, quisemos entender o funcionamento desse novo ambiente e fazer testes a fim de, em 

breve, começarmos a produzir videodanças específicas para as características da RA.  

Ballet Digitallique
149

(Figuras 52a; e 52b) desenvolvido pela artista Lali 

Krotoszynski,
150

 apresenta-se como um ambiente derivado, uma vez que, nessa instalação, 

uma câmera captura a silhueta dos espectadores, o decalque de suas sombras, que em seguida 

é transformada por um programa de computador e projetada sobre uma parede. A silhueta 

movimenta-se pelo espaço virtual, segundo informações físicas e visuais decodificadas pelo 

programa do computador, o qual aciona parâmetros relativos ao sistema Laban, voltado à 

análise do movimento humano, a partir de quatro fatores: fluxo, peso, espaço e tempo.  

 

                                                           
148

 Mais sobre essa técnica pode ser lido no item 2.2.  
149

 Ballet Digitallique estreou em 2010 no evento Emoção Art.ficial 5.0 – Bienal Internacional de arte e 

tecnologia do Itaú Cultural. Para obter mais informações sobre esse evento acesse: 

http://www.emocaoartficial.org.br/pt e para ver cenas de Ballet Digitalique acesse: 

http://www.youtube.com/watch?v=N9GDid3-etU. 
150

 Lali Krotoszynski atua como performer e coreógrafa desde 1981. Desenvolve seu trabalho, individualmente e 

em colaboração, com artistas plásticos, fotógrafos, músicos, videoartistas, coreógrafos e bailarinos. Atualmente, 

sua pesquisa envolve a busca de narrativas emergentes em interfaces digitais. 

http://www.emocaoartficial.org.br/pt
http://www.youtube.com/watch?v=N9GDid3-etU
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Figura 52a – Processo de motion-capture  Figura 52b – As silhuetas, em movimento, dos espectadores 

  

Fonte (Figura 52a): Site da Bienal Internacional de arte e tecnologia: Emoção Art.Ficial151                  

Fonte (Figura 52b): We make Money
152

 

 

 

Para a construção desse trabalho Krotoszynski utilizou-se do sistema motion-capture, 

sendo que a bailarina foi Lenira Rengel
153

, a qual realizou movimentos coreografados 

responsáveis por gerar o banco de dados do programa. 

Com o termo ambientes de imersão, Birringer refere-se aos experimentos que 

envolvem criações em Realidade Virtual (RV). Birringer trata esses ambientes como um novo 

conhecimento e um novo espaço de formação, pois a criação de uma Realidade Virtual exige 

condições de laboratório apropriadas, bem como roupas, capacetes de visualização, luvas de 

dados e auscultores (Figura 53) para que possamos interagir com o ambiente. 

Os ambientes de RV podem ser considerados um novo ambiente desde os anos 1990, 

mas devido ao imenso trabalho computacional e equipamentos específicos necessários eles 

não se tornaram uma linguagem acessível. Além disso, esses ambientes são mais difíceis de 

serem experimentados porque eles podem causar algumas reações orgânicas tais como: enjoo 

e indisposição, dentre outras.  

 

  

                                                           
151

Disponível em: <http://www.emocaoartficial.org.br/p t/2010/06/ballet-digitallique/ballet_digitallique> Acesso 

em: 20 out. 2011. 
152

 Disponível em: < http://we-make-money-not-art.com/archives/2010/09/emocao-artficial.php>. Acesso em: 20 

out. 2011. 
153

Professora da graduação e da pós-graduação na Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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                                    Figura 53 – Capacete de visualização, luvas de dados e auscultadores,  

                                    utilizados em alguns ambientes imersivos 

 

                                    Fonte: The cinema of the future
154

  

 

 Birringer comenta, ainda, que há um pequeno número de artistas que trabalham com 

estes ambientes e que seu foco está voltado para a performance artística e não para a formação 

de novos artistas interessados na relação entre dança e ambientes de imersão, o que dificulta 

ainda mais a produção destes ambientes. 

 Um espaço de formação, que ensine como construir e operar estes / nestes ambientes é 

muito importante para qualquer tipo de ambiente digital, mas para os ambientes imersivos isto 

é fundamental, pois um tempo de trabalho em um circuito fechado de realidade virtual faz 

como que o artista possa estabelecer interações mais complexas, combinando informações de 

entrada, que podem ser seus movimentos, a um maior nível de detalhe e sutileza bem como 

com mapeamentos
155

 mais complexos.  Enfrentar as questões cognitivas e proprioceptivas do 

corpo imerso requer prática intensiva com métodos de interface que manipulam e unem 

informações da realidade atual com a realidade virtual
156

, assim como uma profunda 

compreensão da linguagem de programação própria destes ambientes.  

                                                           
154

 Disponível em: <http://sittinginsideanimage.wor dpre ss.com/sensorama-telesphere-mask/>. Acesso em: 20 

out. 2011. 
155

Do inglês Mapping, mapeamento, nesse caso, refere-se à operação de captar informações do ambiente através 

de sensores, câmeras, etc. Essas informações, sobre velocidade, direção e localização de objetos em movimento 

na imagem de vídeo, são utilizadas como entrada (INPUT) para a geração de outros dados nos softwares.  
156

Referimos-nos à atual e virtual aqui como se refere Pierre Lévy (1996) em sua obra: O que é o virtual. 

Segundo Lévy, a palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de virtus, força, potência. 

Na filosofia escolástica é virtual o que existe em potência e não em ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter 
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Como exemplo de ambientes imersivos, citaremos um trabalho desenvolvido na 

cidade de Bruxelas na Bélgica: T-Garden
157

, dos artistas Maja Kuzmanovic
158

 e David 

Tonnesen
159

. 

Esse trabalho, de natureza interdisciplinar, permite que o espectador jogue com o 

espaço, manipulando sons e imagens. T-Garden, como uma realidade virtual, tem como 

objetivo dissolver as linhas tradicionais entre performer e espectador, pois cria uma 

arquitetura computacional em que meios de comunicação permitem aos visitantes-jogadores 

transformar o ambiente por meio de seus próprios movimentos, bem como de seus encontros 

sociais com o outro. 

O trabalho propõe uma arquitetura expandida (Birringer, 2003) que permite aos 

performers a experiência física e tátil de se relacionar com uma Realidade Virtual a qual eles 

podem realmente modificar a forma, movendo-se através da projeção, do mundo gerado pelo 

computador.   

 

Desde que este mundo precisa ser projetado através de alto-falantes de som 

surround e projetores LCD, isso significa que o performer se move através 

de ondas de luz, campos de cor e pulsação, objetos virtuais flutuantes, etc., e 

seu corpo potencializa, neste ambiente, experiências de rupturas cinestésicas 

dos sentidos visuais, bem como ganha uma superfície tátil multidimensional 

extendida
160

 (BIRRINGER, 2003, p.5). 

 

Nessa parte do texto, Birringer esclarece ainda mais o que são os ambientes imersivos 

e nos apresenta um novo termo arquitetura expandida, o qual faz referência a trabalhos em 

que as diferenças entre performer e público deixam de existir, as arquiteturas expandidas 

estão, portanto, muito próximas dos ambientes imersivos, nesse sentido, pois, nesses 

ambientes, o público é convidado a interagir com a interface e tornar-se coproponente do 

trabalho. 

                                                                                                                                                                                     
passado, no entanto à concretização efetiva ou formal. O virtual não se opõe ao real, mas ao atual, isto porque 

virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes. Lévy afirma,  ainda,  que a interação entre 

humanos e sistemas informáticos tem a ver com a dialética do virtual e do atual. Discutiremos mais sobre esse 

assunto no item 3.2. 
157

 T-Garden estreou em 2001 no Subtle Technologies Conference de Toronto. 
157

 T-Garden estreou em 2001 no Subtle Technologies Conference de Toronto. 
158

 Maja Kuzmanovic é mestre em artes multimídia interativas e especialista na área de filmes interativos e 

narrativa. 
159

 David Tonnesen é designer. 
160

 Nossa tradução para: “Since this world needs to be projected via surround-sound speakers and LCD 

projectors, it means that the performer moves through light waves, fields of color and pulsations, floating virtual 

objects, etc., and her body potentially experiences ruptures of the kinesthetic from the visual senses as all 

physical body-surfaces gain a multidimensional tactile extensionality”.  
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No Brasil, destacamos o projeto HeartScapes ou Paisagens do coração
161

 (Figura 54), 

criado e coproduzido por Diana Domingues e o grupo Artecno, da Universidade de Caxias do 

Sul, em 2005. Nesse trabalho, o interator tem a possibilidade de imergir em um coração 

simulado utilizando dispositivos de navegação espacial e estereoscopia, além de biofeedbacks 

de sinais do corpo. Nesse trabalho são os batimentos cardíacos do imersor que são captados e 

transformados em informações digitais (input – entrada), que altera certos padrões nos 

softwares.  

 

Figura 54 – Imagem do trabalho Heart Scape  

 
Fonte: Artecno

162
  

 Outro trabalho do Brasil que merece destaque nesta dissertação por ser um ambiente 

de imersão que explora conceitos do espaço é OP_ERA (Figura 55) de Daniela Kutschat e 

Rejane Cantoni. Foi apresentado pela primeira vez em 2001 no Rio de Janeiro no evento 

Dança Brasil. Nele a bailarina Ivani Santana interagia em tempo real com as imagens 

projetadas através de um complexo sistema de sensores. O trabalho “era composto de quatro 

dimensões que faziam referência a quatro dimensões espaciais. Cada uma possuía uma lógica 

matemática de funcionamento em níveis crescentes de complexidade.” (ARANTES, 2005, p. 

116).  

 A princípio, portanto esse trabalho constituía-se mais como um ambiente interativo. 

Em 2003, quando ele foi reconfigurado e apresentado na caverna digital (Cave), da 

                                                           
161

Esse trabalho estreou em abril de 2005, na Universidade de Caxias do Sul (RS). Para saber mais sobre o 

trabalho acesse: <http://artecno.ucs.br/proj_artisticos/instalacoes/cave_heartscapes.htm>. 
162

 Disponível em:<http://artecno.ucs.br/proj_artisticos /instalacoes/cave_heartscapes.htm>. Acesso em: 28 out. 

2011. 
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Universidade de São Paulo, ele passou a ser um trabalho imersivo. O interator, nessa ocasião, 

era convidado a colocar óculos de estereocopia e utilizar dispositivos manuais para mergulhar 

em um espaço-tempo abstrato que se desdobrava em mundos virtuais interconectados, nos 

quais linhas, sons, formas geométricas e cores interagiam em tempo real com o interator, de 

acordo com seu movimento corporal. 

 

 

   Figura 55 –  Imagem do trabalho OP_ERA 

 

   Fonte: Festival Conexões Tecnológicas
163

  

  

Em Máquinas de ver, de 1999, essas artistas já apresentavam estratégias associadas a 

uma experiência sensorial imersiva. O trabalho não era constituído por dispositivos digitais, 

mas tinha como objetivo problematizar a ideia da visão estereoscópica
164

. O trabalho era uma 

videoinstalação com imagens simultâneas e opostas entre si do metrô paulistano. O propósito 

do trabalho era desconstruir o esquema habitual da visão, a partir das relações da 

estereoscopia, a fim de promover outro modo de ver
165

 e, consequentemente, “uma 
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 Disponível em: <http://conexoestecnologicas.org.br/?s=daniela+kutschat>. Acesso em: 28 out. 2011. 
164

Estereoscopia é um fenômeno natural que ocorre quando uma pessoa observa uma cena qualquer. A 

estereoscopia é a simulação de duas imagens da cena que são projetadas nos olhos em pontos de observação 

ligeiramente diferentes. O cérebro funde as duas imagens, e nesse processo, obtém informações quanto à 

profundidade, distância, posição e tamanho dos objetos, gerando uma sensação de visão de 3D. 
165

 Ver, ao mesmo tempo, dois ângulos diferentes de um mesmo acontecimento. 
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experiência espacial diversa, uma das questões-chave dos trabalhos de realidade virtual.” 

(ARANTES, 2005, p.116). 

O quarto tipo de ambiente proposto por Birringer são os chamados ambientes de 

rede/Network. Esses ambientes necessitam de uma estrutura para fazer o processamento da 

performance em tempo real, assim como de aparelhos multimídia para sua transmissão, o que 

solicita um novo modelo conceitual que leve em conta a integração específica entre vídeo e 

tecnologias da comunicação, bem como de redes virtuais. Muitas vezes, projetos que 

envolvem esse tipo de ambiente requerem uma coprodução entre dois países e um projeto de 

gerenciamento de sites múltiplos e tecnologias apropriadas como o streaming media
166

, 

tecnologias Web, produção/edição de vídeo em tempo real, além de uma prática de 

composição colaborativa entre os criadores. 

Os ambientes de rede/Network estão extremamente associados aos palcos 

inteligentes
167

, espaços nos quais a dança é monitorada por computadores e por interfaces 

MIDI, construindo um ambiente interativo, o qual permite uma programação diferente do 

movimento físico. Esse termo, segundo Birringer, é utilizado pelos diretores do International 

Studies Association (ISA) da Universidade do Arizona.  

Para Birringer, o palco inteligente do futuro não será um teatro físico, mas uma 

rede/Network de trabalho coletivo, no entanto é claro que para que a dança seja transmitida 

em imagens em movimento, ela precisa acontecer em um espaço-tempo real, o que faz com 

que os trabalhos artísticos que envolvem telemática
168

, apresentem um paradoxo, pois os 

dados que serão transmitidos têm de ser produzidos e processados em sincronia entre 

diferentes localidades que podem envolver diferentes condições ambientais. 

Há, segundo Birringer, dois princípios operacionais fundamentais na dança telemática: 

interatividade e telepresença. Vimos que interatividade, para esse autor, é a ação de exercitar a 

própria dança como uma arquitetura relacional; já telepresença constitui-se um conjunto de 

tecnologias com a capacidade de conectar em tempo real pessoas ou objetos, que se 

encontrem geograficamente separados, através de ligações de vídeo e áudio de alta definição.  

Birringer chama ainda a atenção para o fato de que esse tipo de trabalho envolve 

artistas reais que geram objetos digitais, ou seja, é importante manter a dimensão física da 
                                                           
166

Streaming media é uma tecnologia multimídia que recebe e apresenta dados emitidos de um provedor 

streaming a um usuário-final, como rádio e televisão.  
167

Nossa tradução para: intelligent stage. 
168

Conjunto de tecnologias de transmissão de dados resultante da junção entre os recursos das telecomunicações 

(telefonia, satélite, cabo, fibras ópticas, etc.) e da informática (computadores, periféricos, softwares e sistemas de 

redes), que possibilitou o processamento, a compressão, o armazenamento e a comunicação de grandes 

quantidades de dados (nos formatos texto, imagem e som), em curto prazo de tempo, entre usuários localizados 

em qualquer ponto do planeta. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transmissão_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra_óptica
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colaboração em mente a fim de distinguir dança telemática de arte digital online, a qual 

valoriza mais o design da informação gerada e/ou animação de computador ao invés de 

valorizar o espaço físico. 

O ambiente interativo sensível em um estúdio real é uma condição prévia para a 

criação de dança telemática, de imagens em movimento transmitidas como vídeo e som 

digital, uma vez que tais ambientes permitem que os praticantes experimentem todos os 

elementos de interface disponíveis e os aspectos estéticos e psicológicos de atraso da rede de 

internet bem como de degradação da imagem. Esses ambientes permitem aos artistas, 

também, estarem presentes a distância e interagir com outras pessoas que estejam em uma 

remota localidade física através de imagens de vídeo ao vivo.  

Birringer comenta que enfatiza a noção de ação, de interagir,  de modo a distinguir a 

dança telemática das telecomunicações, que realizam troca de dados ou manipulam objetos e 

afetam ambientes remotos através de telerobótica
169

, por exemplo. 

A dança telemática trabalha com novos tipos de montagem, edição, mixagem, ela 

compõe com dados de vídeo/áudio, ângulos de câmera ou sensores e com softwares. Nesse 

sentido, ela pode ser considerada uma extensão da experiência prévia de artistas que 

trabalharam com a técnica de produção de videodança, uma vez que trabalhar com edição, 

ângulo de câmeras e montagem é algo essencial na videodança.   

Ao escrever sobre esses ambientes, Birringer escreve sobre o termo “coreografia 

distribuída”
170

, de Lisa Naugle
171

. Segundo Birringer, a coreografia distribuída pode se referir 

tanto a um ambiente físico, no qual a coreografia é criada para o espaço físico e para o espaço 

projetado e por isso é distribuída; como pode se referir aos ambientes de rede/Network, nos 

quais a coreografia é distribuída entre dois locais físicos em um formato de 

vídeoteleconferência.  

Coreografia distribuída, desse modo, talvez, seja a melhor metáfora, para esses tipos 

de ambiente, uma vez que há a coreografia em um espaço físico e a coreografia no espaço 

virtual. 

Para falar desses ambientes consideramos importante citar os trabalhos de Kit 

Galloway e Sherri Rabinowitz
172

, que desenvolveram trabalhos de telemática nos anos 1970 e 
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 Telerobótica é a área da robótica que controla os robôs a distância, usando para isso, principalmente, 

conexões wireless (como Wi-Fi, Bluetooth e similares). 
170

Nossa tradução para: distributed choreography. 
171

Lisa Naugle é Ph.D. e professora de dança da School of the Arts at the University of California, Irvine. 
172

Desde que se conheceram, em 1975, Kit Galloway e Sherrie Rabinowitz têm explorado as propriedades únicas 

do estado da arte multimídia, incluindo satélites, vídeo, redes de computadores e outras mídias telecolaborativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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1980 como o Satellite Arts Project (1977) e o Hole-in-Space (1980). O primeiro trabalho trata 

de um espaço sem fronteiras geográficas e seu objetivo era demonstrar (pela primeira vez), 

que vários artistas, separados geograficamente, podem aparecer e interagir uns com os outros 

em uma mesma imagem (a imagem, nesse caso, é o ambiente), como em um espaço de 

atuação sem limites geográficos. 

De 1975 a 1977 os artistas Galloway e Rabinowitz desenvolveram uma série de 

projetos, os quais chamaram de Pesquisa Estética em Telecomunicações
173

 e dentre esses 

projetos estava o Satellite Arts Project, que contava com uma multidão de artes 

telecolaborativas, ou seja, trabalhos artísticos produzidos com a colaboração de muito 

profissionais através da telemática, e com questões sobre o ambiente virtual e visual. 

A ideia para esse projeto era, por meio das artes cênicas, investigar as possibilidades e 

as limitações das tecnologias de telecomunicação a fim de criar e ampliar novos contextos e 

ambientes. Numa época, década de 1970, em que satélites eram o único meio viável de 

transmissão de vídeo com qualidade de TV ao vivo entre espaços separados geograficamente, 

os artistas focaram sua performance em atrasos na transmissão da imagem. Esse projeto foi 

patrocinado pela NASA
174

 com financiamento da National Endowment for the Arts e da 

Corporation For Public Broadcasting, o que já demonstra sua dificuldade em ser produzido e 

seu alto custo. 

O segundo trabalho citado, desses artistas, Hole-in-Space, tratava de uma escultura 

pública comunicativa
175

, segundo os próprios Galloway e Rabinowitz. Essa descrição se 

assemelha muito à arquitetura relacional proposta por Birringer, pois ambas têm relação com 

um espaço que se comunica.   

Nesse trabalho, pessoas que caminhavam no Lincoln Center for the Performing Arts 

na cidade de New York, e as que passavam pelo The Broadway, um departamento de lojas 

localizado no centro da cidade de Los Angeles, tiveram um surpreendente encontro através da 

telemática. De repente, da cabeça aos pés, em tamanho real, começaram a aparecer imagens 

de televisão das pessoas das duas cidades. Elas agora podiam ver, ouvir e falar umas com as 

outras como se tivessem se encontrado na mesma calçada. Nenhuma explicação sobre o 

trabalho foi oferecida e o que ficou foi a lembrança de um encontro, pois algumas pessoas que 

participaram dessa performance não se viam há vinte anos. 

                                                                                                                                                                                     
Dentre seus créditos incluem-se muitos dos primeiros projetos no gênero da arte telecomunicativa. Para maiores 

informações acesse: <http://www.ecafe.com>. 
173

 Nossa tradução para: Aesthetic Research in Telecommunications. 
174

 Sigla em inglês de National Aeronautics and Space Administration; Administração Nacional do Espaço e da 

Aeronáutica. 
175

 Nossa tradução para: Public Communication Sculpture. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_inglesa
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O que este trabalho possibilitou foi a realização de uma proposta artística que 

modificou as distâncias espaço-temporais, favorecendo a comunicação intersubjetiva entre 

pessoas localizadas em pontos diversos do planeta, “permitindo a criação coletiva e 

interpessoal, o trabalho em conjunto – o network – entre os artistas, a arte em rede.” 

(ARANTES, 2005, p. 57).  

É possível perceber dessa forma, com a descrição dos trabalhos, que esses artistas 

foram muito importantes para o posterior desenvolvimento das artes telemáticas e, portanto, 

da dança telemática. 

Como exemplo, ainda, de ambiente de rede/Network desenvolvido no Brasil citaremos 

o trabalho e_Pormundos Afeto
176

 (Figura 56), desenvolvido por uma parceria entre o Grupo 

de Pesquisa Poética Tecnológica na dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
177

 

dirigido por Ivani Santana
178

 e o grupo catalão Konic Thtr
179

. Nesse trabalho de dança 

telemática, uma conexão internet de alta velocidade permitiu que bailarinos em duas cidades 

distintas, Barcelona (Espanha) e Fortaleza (Brasil), fizessem uma apresentação conjunta. 

Tanto em Fortaleza quanto em Barcelona, o evento foi visto presencialmente.  

Nesse trabalho que aconteceu na cidade de Fortaleza, o cenário era composto por três 

telões. Na tela, imagens ao vivo e em tamanho natural de uma bailarina em Barcelona se 

fundiam com o casal de bailarinos brasileiros, presentes no palco. Complementando o cenário 

virtual, os telões também recebiam imagens abstratas e reproduções de ambientes virtuais, 

onde cada pessoa que acompanhava a performance pela internet aparecia como um avatar. 

E, para finalizar, é importante dizer que o trabalho conta ainda com sensores 

embutidos nas roupas dos bailarinos o que faz com que componentes sonoros mixados em 

computador variem de altura, intensidade e tipo, de acordo com os movimentos; os sensores 

também são utilizados para teleguiar o robô Galathéia localizado na cidade de Natal (Brasil). 

Assim sendo, esse trabalho, ao misturar telemática com sensores, pode ser considerado um 

exemplo de ambiente de realidade mista, uma vez que apresenta parâmetros tanto de 

ambientes interativos como de ambientes de rede/Network.  
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 e_Pormundos Afeto estreou em 2009 nas cidades de Fortaleza e Barcelona.  Para ver cenas do trabalho 

acesse: <http://www.youtube.com/watch?v=ETA0a1PHGEs>. 
177

Criado em 2004 e certificado pela Universidade Federal da Bahia e pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas: corpo, imagem 

tem como intuito desenvolver pesquisas relacionadas ao uso das novas tecnologias digitais na área das artes, 

sendo as pesquisas divididas conforme as linhas indicadas no título: corpo e imagem. 
178

Ivani Santana Ivani é mestre (2000) e doutora (2003) em comunicação e semiótica pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
179

Kònic thtr é uma plataforma artística baseada em Barcelona dedicada à criação contemporânea e confluência 

entre artes, novas tecnologias e ciência. Para maiores informações acesse: <http://koniclab.info/bienvenido.html? 

&L=1>. 

http://www.youtube.com/watch?v=ETA0a1PHGEs
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         Figura 56 –  e_Pormundos Afeto (2009) – Colaboração entre o Grupo de  

         Pesquisa Poética Tecnológica na dança da UFBA e o grupo catalão Konic Thtr 

 

                       Fonte: Blog de mapa D2
180

  

 

Consideramos os estudos de Birringer sobre os ambientes digitais essenciais para a 

compreensão e construção desta dissertação, pois é sobre esse conceito de ambiente que 

construímos nossa proposição de que a imagem digital pode ser um ambiente para a dança. 

O que é importante de notar, portanto, é que os cinco tipos de ambientes, 

categorizados por Birringer, podem apresentar imagens digitais.  Quando falamos, portanto, 

em ambientes de imagem digital, estamos nos referindo a ambientes que apresentam imagens 

digitais em sua composição e esses ambientes podem fazer parte de qualquer uma dessas 

categorias. 
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 Disponível em: <http://www.mapad2.ufba.br/sit e/destaques/astronauta-tuita-passagem-por-cima-do-rio-de-

janeiro>. Acesso em: 20 out. 2011. 
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3.2 OS CONCEITOS DE INTERFACE E IMAGEM-INTERFACE E SUA IMPORTÂNCIA     

PARA A DANÇA EM AMBIENTES DIGITAIS  

 

 Discutimos sobre o conceito de interface na introdução desta dissertação, aqui, 

gostaríamos de retomá-lo a fim de podermos discutir sobre o conceito de imagem-interface.  

 A interface constitui dispositivo que permite a comunicação entre dois sistemas de 

mesma natureza ou de naturezas distintas, dessa forma, um teclado e um mouse são as 

interfaces que possibilitam com que nós, situados no espaço físico, comuniquemo-nos com o 

espaço virtual.   

A escolha de qual interface utilizar em um trabalho artístico é muito importante e 

ainda mais nas artes digitais, nas quais as interfaces são amplamente discutidas. A interface é 

importante, pois é ela que explicita a forma, o desenvolvimento do trabalho e a maneira pela 

qual o interator relaciona-se com a obra, seja ele o performer ou o público.  

No contexto da cibercultura, no qual estamos vivendo, refletir sobre as interfaces é 

estar atento ao fato de que a maioria das pessoas está acostumada a aparelhos e sistemas que 

possibilitam a interatividade. 

Lévy (1999) propõe que em termos de interface podemos observar duas linhas de 

pesquisa e desenvolvimento, uma delas seria a Realidade Virtual na qual os cinco sentidos são 

imersos em mundos virtuais. Tratam-se das interfaces que constituem os ambientes de 

imersão (BIRRINGER, 2003) e que geram a possibilidade do humano de interagir de forma 

sensório-motora com modelos digitais. A outra linha é chamada de Realidade Ampliada, 

nessa encontramos os ambientes interativos, derivados e de rede (BIRRINGER, 2003), nos 

quais os ambientes físicos estão cheios de sensores, câmeras e projetores de vídeo que se 

comunicam. A Realidade Virtual faz referência, assim, às interfaces que me permitem estar 

imersa em um ambiente virtual; e a Realidade Ampliada, às interfaces que ampliam a 

realidade física.  

As interfaces, desde os anos 1970, vêm ganhando complexidade e apresentam-se de 

diferentes modos hoje, indo além do mouse e do teclado, mas explorando também ações do 

corpo humano, como o gesto, o toque, a voz e a respiração.  

Segundo Lévy, “o espectro de ações corporais ou de qualidades físicas que pode ser 

diretamente captadas por dispositivos computacionais aumentou” (1999, p. 37, grifo do 

autor). Em nossos dias há a existência de superfícies sensíveis à pressão dos dedos (tela 

sensível ao toque), módulos de softwares capazes de interpretar a palavra falada, 

digitalizadores (ou scanners) de imagens e de textos, leitores óticos (de código de barras ou 
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outras informações), sensores automáticos de movimentos do corpo (chamados de data-gloves 

ou datasuits), dos olhos, das ondas cerebrais, sensores de todos os tipos de grandezas físicas: 

calor, umidade, luz, peso, propriedades químicas.  

Essas novas interfaces permitem aos artistas colocar em evidência novas relações do 

corpo humano com a obra de arte, o que é importante em trabalhos de dança que queiram 

explorar os ambientes digitais, inclusive, porque essas novas interfaces podem permitir ao 

público uma experiência mais sensória.  

Sobre as imagens que constituem os ambientes digitais interativos, propomos, a partir 

do conceito de Giselle Beiguelman
181

 (2003), que elas sejam chamadas de “imagem-

interface” (BEIGUELMAN, 2003, p. 25), uma vez que, nesses ambientes, as imagens são 

constituídas na relação entre interator, sensores e computador. Podemos falar, portanto, em 

imagem-interface quando usamos aquilo que confere especificidade à imagem digital: sua 

possibilidade de ser alterada, conforme o deslocamento, os gestos, e outras ações do interator.  

Quando a imagem torna-se imagem-interface ela, assim como quando se torna 

ambiente, passa a ser constantemente transformada pela dança com a qual dialoga, bem como 

passa a interferir nesta. A coreografia é vista na relação entre imagem e dança.  

As imagens-interface são, dessa forma, uma paisagem de conexões entre interator e os 

dispositivos tecnológicos, uma rede visual móvel aberta à operação. Se antes, com as imagens 

analógicas, nós só podíamos manipulá-las em parte; com a digitalização das imagens é 

possível operá-las em tempo real, modificando-as através de programações em softwares. 

Esse tipo de imagem só é posta em movimento se há interação, e interação não apenas do 

olhar, mas no sentido de uma operação muscular.       

Esse conceito coloca em evidência a comunicação realizada entre interatores e os 

softwares e que tem como resultado imagens manipuladas em tempo real, frutos dessa 

comunicação e interação. Evidencia ainda as imagens digitais como superfícies de trocas de 

informação e que, portanto, estão, constantemente, sendo transformadas. São imagens em 

processo.  

A imagem-interface torna o ser humano sensível à ferramenta, pois proporciona à 

imagem que suas ações prolonguem-se por elas, isto é, que as ações humanas tenham algum 

tipo de repercussão nas imagens. Tratam-se assim de imagens móveis e fluidas que se 

recombinam e sobrepõem a outras. 
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Artista multimídia, doutora em história da cultura pela USP (1991); é professora do programa de Pós-

Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC/SP. Editora da seção Novo Mundo da revista Trópico 
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3.3 TOPOLOGIA DE KATE SICCHIO (2011) 

 

 Sicchio, ao contrário de Birringer, utiliza a palavra espaço para refletir sobre trabalhos 

de dança que dialogam com a tecnologia digital e propõe quatro tipos de espaços que 

compõem esses trabalhos: o espaço físico; o espaço da câmera; o espaço de projeção; e o 

espaço de composição. 

 Para Sicchio (2011), o espaço que lida com a tecnologia digital e mais especificamente 

com captura de imagem, pode ser considerado como um frame. Sicchio faz esta proposição a 

partir da definição de frame, ou quadro, de Deleuze, o qual afirma que o frame, dentro do 

cinema, trata-se de um sistema com muitos elementos. O espaço de apresentação de uma 

dança, dessa forma, pode ser considerado um frame, pois também se trata de um sistema com 

muitos elementos que se relacionam, tais como: luz, figurino, dança, projeções, dentre outros. 

 Na utilização desta palavra, frame, por Sicchio para falar dos espaços na dança, 

podemos perceber mais uma vez a contaminação da linguagem da dança com a linguagem do 

vídeo, assunto esse que foi discutido quando falamos sobre o conceito de edição como 

coreografia com Karen Pearlman e quando tratamos acerca das videodanças. Com Sicchio, 

mais uma vez, essa contaminação está presente, o que faz com que a autora crie um 

vocabulário próprio para falar dos espaços produzidos com a tecnologia do vídeo, os quais ela 

denomina frames. 

 Sicchio, assim, a partir de Deleuze, amplia o significado dessa palavra, pois frame, a 

princípio, refere-se aos quadros de imagem que constituem os vídeos, assim como os 

fotogramas constituem a película do cinema. 

  Dessa forma, trabalhos de dança que lidam com vídeo em tempo real, ou captura de 

imagem, apresentam diversos frames, pois há o frame do espaço físico, bem como frames 

para a dança, que são criados pelo vídeo e que incluem combinações de lentes da câmera, 

manipulação de imagens por computador, telas de projeção, e atuações ao vivo dentro de um 

espaço físico. 

 Quando há sistemas de captura em tempo real, ou seja, câmeras digitais e projeções, 

mais tipos de espaço e frames devem ser considerados em termos de desempenho e de 

processo coreográfico, pois nesses espaços, do vídeo e das projeções, também há movimentos 

que constituem as coreografias.  

 Esse desempenho das mídias pode se tornar ainda mais complexo, quando lidamos 

com softwares que permitem a manipulação, ou a edição, das imagens em tempo real, tais 

como o EyeCon, o MAX/MSP,  o Isadora, e o Very Nervous System (VNS).  
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O EyeCon é um programa de computador utilizado para facilitar performances 

interativas e instalações. Nesse programa, o movimento dos corpos humanos são 

transformados em informação (input) a fim de acionar diversas outras mídias (música, sons, 

fotos, filmes, iluminação, etc.). O programa faz isso utilizando um feed de vídeo da área de 

atuação ou de instalação. Quando o sinal de vídeo é introduzido no computador, a imagem 

aparece na janela principal do programa, se uma pessoa se move na área de atuação e uma 

parte de seu corpo toca um dos elementos desenhados na imagem do programa, então, um 

evento é provocado.  

Esses elementos de controle podem ter cada um uma saída diferente, para eventos 

diferentes. Qualquer número de elementos pode ser usado, simultaneamente, em qualquer 

combinação. Múltiplas câmeras também podem ser utilizadas, embora não simultaneamente 

(a menos que você tenha mais de um computador processando as informações). 

O MAX/MSP foi, originalmente, desenvolvido por Miller S. Puckette, inclusive a sigla 

MSP origina-se de seu nome bem como de Max Signal Processing em inglês, que quer dizer 

máxima capacidade de processamento de sinal. MAX/MSP (Figura 57) é um programa 

desenvolvido para música e performances multimídias. 

 

Figura 57 –  Imagem da tela do programa MAX/MSP    

Fonte: [filter] Australian electronic music, arts, media, project listenin
182  
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 Disponível em: <http://www.aliak.com/category/category/maxmsp>. Acesso em: 26 out. 2011. 



144 

 

O software Isadora (Figura 58) foi desenvolvido por Dawn Stoppiello e Mark 

Coniglio, o nome é uma homenagem à bailarina Isadora Duncan. Originou-se do software 

MAX/MSP. O Isadora, assim como o MAX/MSP, é um programa que se baseia na linguagem 

de objetos, ou seja, cada objeto representa um número de ações complexas. 

 

Figura 58 – Programação do experimento Um colorido aparecer e desaparecer, de Bruna Spoladore, com 13 

atores: Video in Watcher, Difference, Shimmer, HSL Adjust, Threshold, dois Colorizer, três Matte ++, Multimix 

e dois Projector 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Bruna Spoladore. 

 

A ideia principal da programação de computadores através da linguagem-objeto é que 

pessoas sem muita experiência podem utilizar o programa para criar um ambiente simples 

através de objetos que representam ações complexas. A informação sobre o movimento, nesse 

programa, é captada através de um sistema de sensores, e essa informação contínua, gerada 

pelos gestos dos dançarinos, afeta os parâmetros de cada objeto presentado na programação. 

Isso implica que os dados capturados pelos sensores serão convertidos em uma nova 

informação, que entra no programa (input
183

), e a fim de produzir gráficos e efeitos sonoros 

(output
184

). 
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 Entrada. 
184

 Saída. 
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Very Nervous System é a terceira geração de instalações interativas com som 

realizadas por David Rokeby. Nesse sistema são utilizadas câmeras, processadores de 

imagem, computadores, sintetizadores e um sistema de som a fim de produzir um ambiente no 

qual um corpo em movimento em um determinado espaço gere som e/ou música. Esse 

sistema foi utilizado tanto em galerias quanto em lugares públicos e com números variados de 

performers. 

Com os softwares, podemos manipular muito mais do que os pontos de vista, podemos 

manipular a duração, a velocidade, a cor, a luz de uma imagem e em tempo real, o que 

significa que o material de vídeo não precisa existir a priori, mas pode ser captado. Para 

Sicchio, a utilização de softwares em trabalhos de dança produz mais espaços frames, na 

medida em que podemos considerar o frame do ecrã, tela, do computador, da lente da câmera 

que está captando a imagem, o frame das paredes, chão e teto do espaço físico. Segundo 

Sicchio, estes trabalhos geram frames dentro de frames. 

Sobre os espaços, a autora escreve ainda sobre uma tipologia do espaço, apresentando 

qatro tipos: o espaço físico, o espaço câmera, o espaço de projeção, e o espaço de 

composição. 

O espaço físico – trata-se do espaço no qual será apresentado o trabalho de dança, suas 

paredes (se houver), teto e chão. É o espaço delimitado pelo coreógrafo e bailarinos a fim de 

apresentarem a dança. Como vimos no primeiro capítulo, ele pode ser um palco de um teatro 

ou até mesmo espaços urbanos, dependendo da poética que se queira construir e do assunto, 

ideia, imagem ou conceito que se está trabalhando. 

O espaço da câmera – trata-se do espaço que uma câmera consegue captar. Para 

Sicchio (2011), coreografar para esse espaço significa várias coisas, como: que a imagem 

capturada pode ser projetada, o que faz com que o bailarino esteja muito consciente de seus 

movimentos em relação à câmera e pense cada movimento como uma imagem também. Dessa 

forma, quando um bailarino está dançando perto da câmera, ele permite que certos 

movimentos e partes do corpo sejam ampliados e sejam menores se ele se afastar da câmera.  

Outro fator importante para o espaço da câmera é a edição da imagem em tempo real, 

realizada através de softwares. Uma característica bem importante desse espaço, não colocada 

por Sicchio, é o fato de que se trata de um espaço triangular. O espaço de captura da câmera 

não é como o de nossos olhos que permitem uma visão de cento e oitenta graus, mais ou 

menos, mas uma captura de espaço triangular (Figura 59).  
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Figura 59 –  Esquema do espaço triangular da captura da câmera. 

 
Fonte da imagem da câmera: INetGiant

185
  

 

O espaço de projeção, segundo Sicchio, é um espaço complexo por se tratar de um 

espaço que combina um espaço físico com um vídeo bidimensional. Esse espaço depende da 

localização do projetor. É importante pensar sobre onde será o espaço de projeção e onde 

estará localizado o projetor porque isso interfere, diretamente, na estética e na qualidade do 

trabalho.  

Caso o bailarino esteja entre o projetor e o espaço de projeção, isso pode gerar 

sombras no espaço de projeção; para que isso não aconteça, é necessário que o bailarino esteja 

muito próximo, ao espaço de projeção quase ou até encostando-se a esse espaço. A projeção, 

nesse caso, ficará sobre o bailarino. O coreógrafo pode optar, nesse caso, por mostrar a 

projeção sobre o bailarino, como no trabalho Hunt (Figura 60a e 60b), de Tero Saarinen e 

imagens de Marita Liulia, ou por mostrar corpos-sombra, colocando o projetor e os bailarinos 

atrás do espaço de projeção, como em trechos do trabalho Memorandum (Figuras 61a e 61b), 

da companhia japonesa Dumb Type. 
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 O espaço triangular foi desenhado com o programa Paint. Disponível em: 

<http://viseu.inetgiant.pt/viseucity/addetai ls/câmara-de-filmar-canon/2746319>. Aceso em: 27/10/2011. 
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             Figuras 60a e 60b – Fotos do trabalho Hunt 

  
                        Fonte: Tero Saarinen Conpany.

186
  

 

 

 

        Figuras 61a e 61b –  Imagens do trabalho Memorandum 

  
        Fonte: Youtube.
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Uma terceira possibilidade é colocar o bailarino em um espaço diferente do da 

projeção, de modo que possamos ver a dança e a projeção separadamente. Nesse caso, é 

necessária uma luz que ilumine o espaço no qual o bailarino esteja dançando, uma vez que a 

luz do próprio projetor não poderá ser utilizada como iluminação, como exemplo desse tipo 

de escolha coreográfica, temos o trabalho Shazam, de Phillipe Decouflé (Figuras 62a e 62b).  

Outra possibilidade é colocar o projetor atrás do espaço de projeção e o bailarino na 

frente desse espaço, como podemos observar em Versus, de Ivani Santana (Figuras 63a e 

63b).  

Esses são apenas alguns dos modos como o espaço de projeção pode ser utilizado 

dentre inúmeras outras possibilidades, aqui, porém quisemos dar alguns exemplos a fim de 

demonstrar o quanto essa escolha é importante para a construção de poética de um trabalho e 

o quanto pode interferir no espaço e na dança. 

                                                           
186

 Disponível em: <http://www.terosa arinen.com/en/media/images/repertoire/hunt/>. Acesso em: 27 out. 2011. 
187

 Disponível em: <http://www.youtube.co m/watch?v=YoF2UCGj_Nw>. Acesso em: 27 out. 2011. 
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Figuras 62a e 62b – Imagens do trabalho Shazam 

  

Fonte: Youtube.
188

 

 

   Figuras 63a e 63b – Imagens do trabalho Versus 

  
  Fonte: Youtube

189
  

 

Por último, Sicchio (2011) propõe o espaço de composição, que é constituído pelos 

outros três espaços: o espaço físico, o espaço da câmera e o espaço da projeção. O espaço de 

composição é um espaço que se constitui na relação entre os outros três espaços e a dança. 

Sobre esse estudo é importante dizer, ainda, que a autora utiliza a palavra topologia 

para descrevê-lo. A palavra topologia, do gredo topos que significa lugar e logos que significa 

estudo, é utilizada por Sicchio para se referir ao seu estudo dos espaços, bem como para se 

referir a um conjunto formado por outros conjuntos ou subconjuntos, ou seja, para se referir 

ao espaço de composição que é formado por outros três espaços.  

O entendimento de topologia como um conjunto, também, apresenta uma proximidade 

com o de frame que Sicchio (2011) apresenta, pois ambos se referem a um sistema constituído 

por vários elementos.  

                                                           
188 Disponível em: <http://www.youtube.com/wat ch?v=v-uykZpcCtY>. Acesso em: 27 out. 2011. 
189

 Disponível em:  <http://www.youtube.com/watch?v=B_ Zb6-pBom0>. Acesso em: 27 out. 2011. 
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O que Sicchio, propõe, portanto, é que o movimento está constantemente sendo 

transformado e tranasformando as relações dos espaços, ou frames, dentro da dança e que no 

geral, o uso do espaço como uma topologia, ou seja, que apresenta conjuntos de espaços pode 

ser claramente observada em trabalhos que lidam com vídeo em tempo real, com captura de 

imagem, pois estes presentam diálogos contínuos entre os espaços da câmera, da projeção e 

do espaço físico. 

 

3.4 INTERFACES ENTRE OS AMBIENTES DE BIRRINGER (2003) E OS ESPAÇOS DE 

KATE SICCHIO (2011) 

 

 Como já dissemos, assim como as videodanças, os ambientes digitais recebem 

diferentes nomes como coreografia distribuída, arquitetura líquida, dentre outros, bem como 

são estudados por diferentes abordagens, o que propomos neste item, portanto, é estabelecer 

interfaces entre as categorias de ambiente de Birringer (2003) e os tipos de espaço de Sicchio 

(2011). 

 Para estabelecermos interfaces entre os ambientes (BIRRINGER, 2003) e os tipos de 

espaço (SICCHIO, 2011), é importante lembrarmos as características básicas de cada um 

deles: os ambientes interativos são baseados em sensores e captura de movimento, uma 

câmera filmadora pode ser utilizada como um sensor de movimento que fornece informação 

(input – entrada) para um software, que tem então seus valores alterados a partir desse 

movimento. Nos ambientes interativos, podemos observar então os quatro tipos de espaço, 

físico, da câmera, de projeção e de composição, propostos por Sicchio (2011), em ação.  

 Os ambientes e os espaços desses autores, desta forma, são complementares, pois tanto 

os ambientes de Birringer (2003) podem ser constituídos pelos espaços de Sicchio (2011), 

quanto o conjunto desses espaços pode possibilitar a produção de ambientes.  

 Os ambientes derivados também podem apresentar os quatro tipos de espaço, uma vez 

que utilize a tecnologia do motion capture em tempo real, capturando os movimentos com 

uma câmera e transpondo estes para um modelo digital.  

 Os ambientes de imersão apresentam, também, esses espaços, mas com algumas 

diferenças. Eles apresentam em sua constituição o espaço físico; a câmera, nesse ambiente, 

costuma ser substituída por suportes estereoscópicos em frente aos olhos, luvas de dados e 

auscultadores a fim de gerar uma ilusão multisensorial que se move através do espaço virtual. 

O espaço de projeção está presente nos suportes estereoscópicos em frente aos olhos para que 

a imersão seja maior e mais eficiente e o espaço de composição, no qual esses três espaços 
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encontram-se pode ser considerado um espaço de composição virtual/atual, pois se trata de 

uma composição que acontece na realidade virtual do computador, mas que é proporcionada 

por ações realizadas no espaço físico. 

 Os ambientes de rede/Network trabalham conectados na rede/Network, como 

telepresença, videoconferência e telerobótica, permitindo aos usuários a experiência de 

interagir com avatares, próteses e imagens de outras pessoas que estão a distância. Esses 

ambientes são os que mais claramente apresentam os quatro espaços, pois para que esses 

ambientes sejam constituídos é necessário um espaço físico, uma câmera que capte a imagem, 

um espaço de projeção que possibilite minha interação com os demais usuários e na relação 

entre esses três o espaço compositivo.   

E, por fim, os ambientes de realidade mista nos quais alguns ou todos os parâmetros 

dos quatro tipos de ambientes podem estar presentes e, portanto, apresentar alguns ou os 

quatro tipos de espaço também.  

Ainda sobre a topologia dos espaços de Kate Sicchio (2011) é importante saber que 

essa autora está preocupada com os espaços gerados por performances que trabalham com 

vídeo em tempo real, enquanto as categorias propostas por Birringer são mais complexas, 

envolvendo outros tipos de tecnologia.  

Assim, a partir das interfaces das proposições desses dois teóricos, poderíamos pensar 

ainda no espaço que é dedicado ao público, nesses ambientes, e que poderia ser tanto um 

espaço mais fixo, no qual o público é convidado a perceber a obra mais pelo olhar, quanto um 

espaço mais fluido, que permitisse uma interatividade maior e nos quais a diferença entre 

performers e espectadores é quebrada. 

O espaço da câmera também pode ser mais fluido, caso a câmera esteja nas mãos dos 

performers, ou disponíveis para o público, o que possibilitaria que esse espaço mudasse 

constantemente. 

É importante pensar também sobre o tamanho da imagem, sobre o tamanho do espaço 

de projeção, nos ambientes interativos, derivados e de rede, isso porque, segundo Aumont 

(1993), essa informação determina e especifica a relação que o espectador estabelece entre 

seu próprio espaço e o espaço da imagem:  

 

[...] a relação espacial do espectador com a imagem é fundamental: em todas 

as épocas, os artistas perceberam, por exemplo, a força que podia ter uma 

imagem de grande tamanho apresentada sem recuo, obrigando o espectador 

não só a lhe ver a superfície, mas a ser dominado e até esmagado por ela. 

Esse dado espacial está hoje no cerne de muitos trabalhos, em especial de 

instalações. (AUMONT, 1993, p. 140). 
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Dessa forma, o uso de imagens de diferentes tamanhos produz no espectador 

diferentes percepções, enquanto uma grande imagem faz com que eu me afaste para perceber 

o todo e possa me fazer sentir pequeno, uma pequena imagem, como uma fotografia, 

estabelece uma relação de proximidade e até mesmo de posse. 

Sobre o tempo de percepção de uma imagem, é bom lembrar, ainda, que, ao contrário 

de uma fotografia diante da qual podemos escolher quanto tempo olhar, um vídeo impõe 

quanto tempo uma imagem deve ser vista a não ser que esse vídeo faça parte de uma 

instalação interativa na qual o espectador possa manipular o tempo das imagens do vídeo, 

fazendo com que algumas passem mais rapidamente e outras mais lentamente. 

Essas escolhas, portanto, de como utilizar os espaços propostos por Sicchio nos 

ambientes digitais estão, diretamente, relacionadas à construção de poética dos trabalhos 

artísticos, bem como aos objetivos de cada artista. 

 

 

3.5 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS DE DANÇA NOS 

AMBIENTES DIGITAIS 

 

Estamos, neste estudo, interessados em refletir sobre a natureza dos ambientes de 

imagem digital e aprofundar questionamentos sobre as características e especificidades dos 

processos coreográficos que se utilizam desse tipo de ambiente.  

Consideramos, como Britto (2008), que como qualquer produção humana, “a dança 

modifica-se ao longo do tempo, articulando-se no mundo à maneira de um sistema cultural: 

através de trocas informativas de caráter contaminatório” (BRITTO, 2008b, p. 30). A ideia de 

contaminação, como já foi dito, “refere-se ao caráter residual da interatividade processada 

entre os múltiplos agentes. Um relacionamento gerador de efeitos não-planejados que se 

propagam ao longo do tempo” (BRITTO, 2008b, p. 30).  

Assim, ao discutirmos sobre algumas características da dança em ambientes digitais, 

devemos considerar que a dança, assim como a música, as artes visuais, dentre outras, ao 

dialogar com áreas afins como: cinema, música eletrônica, arte digital, design, robótica e 

telecomunicações, realizou trocas informativas. E, como todo relacionamento desse tipo, ele 

teve efeitos não-planejados. Um desses efeitos foi a incorporação de novos instrumentos 

compositivos, tais como câmeras, projetores de vídeo, microfones, sensores, computadores e 

softwares.  

Segundo Siqueira “enquanto a maior parte da tecnologia é dirigida para um público e 

um uso geral, artistas têm enxergado nessas tecnologias um potencial expressivo.” 
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(SIQUEIRA, 2006, p. 66). Foi o que aconteceu com os artistas da dança, ao se contaminarem 

com as tecnologias digitais, o vídeo, o CD-ROM, a Web, e outras formas de registro e 

experimentação começaram a fazer parte “dessa tecnologia com potencial estético a ser 

aproveitado” (SIQUEIRA, 2006, p. 66) e, assim, surgiram os ambientes digitais na dança, da 

contaminação entre bailarinos e coreógrafos com a cultura digital.  

Dentre esses artistas da dança bem como companhias e grupos que trabalham com o 

que chamamos de ambientes digitais, e no caso específico deste estudo, com ambientes de 

imagem digital, há os que alegam que o proscênio dos palcos italianos e os processos de 

produção tradicionais tornaram-se insuficientes. Isso porque uma dança que envolve novas 

tecnologias e projetos interativos exige um  ambiente diferente para sua pesquisa e evolução, 

pois os ambientes interferem na configuração das estruturas, ao mesmo tempo em que tais 

estruturas, geradas sob as condições dos ambientes, interferem na sua reconfiguração. 

As danças de ambientes digitais para serem produzidas necessitam de um espaço onde 

tecnologias como softwares, câmeras, sensores, estejam disponíveis, pois apenas com muito 

experimento poderemos articular, efetivamente, esses diálogos e produzir articulações mais 

complexas.  

Um dos problemas coreográficos, segundo Birringer (2003), para que esses ambientes, 

essas “zonas de transitividade, baseadas na co-operação entre as condições relacionais de cada 

área” (BRITTO, 2008a, p. 14) aconteça, está na ênfase dada, em trabalhos de dança, para 

técnicas muito específicas como balé, dança moderna, jazz, etc. Isso porque, evidencia-se que 

nesses tipos de trabalho que dialogam com os ambientes digitais, a técnica corporal, a técnica 

constituinte do movimento, não é a variável mais importante, ou a única, a ser considerada.  

Muitas vezes, inclusive, essa técnica pode estar tão sedimentada em um corpo que 

dança que acaba por limitar as relações entre todas as variáveis do sistema coreográfico. 

Nesse sistema de ambientes de imagens digitais para a dança, o corpo é apenas um dos 

componentes, uma das mídias, uma das variáveis e, sendo assim, não é, hierarquicamente, 

superior aos outros componentes. 

A prática da dança, quando voltada para o virtuosismo do performer e para a 

construção de um corpo específico que execute determinada coreografia,  dificulta a interação 

com ambientes digitais instáveis, uma vez que esses ambientes exigem tanto dos coreógrafos 

quanto dos bailarinos outro modo de operar.  

Esse modo de operar não existe a priori nem é fixo e imutável, mas vai se constituindo 

e se transformando com o próprio fazer da pesquisa, com o processo de criação, pois como 

não há uma estrutura final conhecida desde o início, “tanto os critérios de seleção dos 
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materiais quanto a elaboração dos conceitos envolvidos se dão ao longo do processo” 

(HÉRCOLES, 2004, p. 106). Assim sendo, para nos relacionarmos com esses ambientes é 

preciso gerar um modo de operar, de dançar, de coreografar específico e que só se constrói na 

relação entre dançarino e ambiente digital.  

 Esse modo diferente de operar também é comentado por Siqueira (2006): “existem 

experimentos que mostram que novas tecnologias modificam o modus aperandi de alguns 

criadores e intérpretes de dança contemporânea”.  

O modo de operar está, diretamente, relacionado ao ambiente, pois, como vimos no 

começo deste capítulo, é ele que explicita o modo dos objetos, ações e/ou sistemas se 

relacionarem, suas restrições e formatos bem como produz configurações de corporalidade. 

Dessa forma uma pessoa que dança em um estúdio de dança convencional e passa a dançar 

em um onde há a presença de softwares para criação e notação coreográfica, câmaras de 

vídeo, telas para projeção de imagens que contracenam com dançarinos em tempo real, 

sensores espalhados pelo palco, pelos bailarinos e pela plateia para ativar sons e imagens, ela 

precisará desenvolver novas habilidades para lidar com essas informações, bem como 

entender o modo operacional do programa a fim poder interagir melhor com a interface.  

A dança, nesses ambientes, necessita ser investigada pelos dançarinos a fim de que 

eles percebam como o ambiente interage a seus movimentos, como eles podem estabelecer 

diálogos mais complexos e realmente compor com o ambiente. 

Outro motivo que faz com que o modo de operar seja outro é que nos ambientes 

digitais há um desempenho colaborativo entre os sistemas tecnológicos e o performer. Nesses 

ambientes, movimentos são monitorados por câmeras e/ou sensores para em seguida serem 

utilizados em programas de computador como informação de entrada (input) a fim de ativar e 

controlar propriedades de outras mídias, como vídeo, áudio, MIDI, textos, gráficos, filmes 

QuickTime, imagens digitalizadas, etc. Tratam-se, pois, de sistemas interativos que permitem 

aos artistas gerar, sintetizar e processar imagens, sons, voz e texto dentro de um ambiente que 

compartilha informações em tempo real.  

Isso faz com que haja um número grande de combinações possíveis de ambientes 

digitais bem como um impacto considerável na colaboração entre coreógrafos, designers e 

compositores interessados nas complexas e dinâmicas tecnologias da improvisação, como 

diria William Forsythe (1999) em seus procedimentos de ensaio. 

Forsythe (1999) utilizou esse termo no nome de seu CD-ROM: Improvisation 

Technologies: A Tool for the Analytical Dance Eye (Figura 64), que em português significa 

Tecnologias da improvisação: uma ferramenta para o olho analítico de dança. Nesse CD,  
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Forsythe explana sobre sua linguagem de movimento através de um programa que gera linhas, 

planos e pontos no espaço, conforme os movimentos dos bailarinos.  

 

    Figura 64 –  Imagens do CD-ROM: Improvisation Technologies: A Tool for Analytical Dance Eye 

 

                  Fonte: SynchronousObjects.
190

  

  

O que é interessante de notar é que,  nesse trabalho  de Forsythe,  as tecnologias da 

improvisação são ferramentas, softwares, câmeras, que podem nos ajudar a construir novos 

modos de improvisar em dança, mas também que podem nos fazer compreender melhor a 

própria dança, pois por meio de gráficos, animações, desenhos produzidos pelos softwares, 

podemos demonstrar algumas ideias dos coreógrafos que de outra forma não se apresentariam 

tão claramente. O processo coreográfico ao se utilizar dos softwares permite a visualização de 

certas propostas coreográficas, permite transformar em imagem certas propostas.  

Nos ambientes ainda, criados e possibilitados pelo uso de softwares, como EyeCon, 

Isadora e/ou Very Nervous System (VNS) – conforme demonstrado na Figura 65 –, e 
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 Disponível em: <http://synchronousobjects.osu.edu/blog/>. Acesso em: 28 out. 2011. 



155 

 

sensores, os dançarinos podem se transformar em editores de imagem e som. Isto porque 

ambientes que utilizam o sensoriamento remoto na interface, feito por câmeras e dispositivos 

que detectam movimento e peso, podem converter os movimentos dos dançarinos em 

informações digitais, ou sinais, que serão lidos pelos softwares. O que faz com que os 

dançarinos adotem uma nova percepção espacial e desencadeiem respostas do programa. 

Segundo Birringer, nessas situações, os bailarinos parecem estar tocando parceiros invisíveis 

(BIRRINGER, 2003), pois estão dançando com o ambiente, acionando imagens e sons com 

seus movimentos e gestos. 

 

Figura 65 – David Rokeby interagindo com o software VNS, em uma rua da cidade de Potsdam, Alemanha                   

(1993) 

 

Fonte: Página da Macintosh
191

 

  

Essa característica é própria dos ambientes digitais, isto porque os processos de 

hibridação das informações tornam-se mais complexos com a digitalização das informações. 

Segundo Arantes (2005), isso não significa dizer que não havia processos híbridos 

anteriormente, mas que, com as tecnologias digitais, esse processo torna-se o seu princípio 
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 Disponível em: <http://homepage.mac.com/davidrokeby/vns.html>. Acesso em: 28 out. 2011. 
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constitutivo, já que a linguagem digital pode converter qualquer informação, seja sonora, 

visual e/ou impressa, em uma mesma linguagem: a digital. 

 

A tecnologia digital incide no modo de geração e transmissão da informação 

e, sem dúvida, na própria essência da informação, uma vez que a estrutura 

interna do código binário dissipa completamente a diferença entre uma 

forma visual, um som, um sopro e um deslocamento corporal. (ARANTES, 

2005, p. 67). 

 

Em um ambiente digital, as informações podem se hibridizar, permitindo que um 

deslocamento corporal transforme-se ou acione um som, uma imagem. O espaço da dança, 

nesses ambientes, é dotado dessa plasticidade específica, modificando-se com as imagens, 

sons, textos, gerados pelas interações do bailarino.   

Nos trabalhos em que os dançarinos tornam-se editores de imagem e som em tempo 

real, os vídeos, bem como qualquer outro tipo de imagem em movimento, que, na maioria das 

vezes, são fixos e estáticos em termos de duração, velocidade e edição tornam-se flexíveis, 

fluidos, e dançam com o dançarino na performance. Enquanto o imbricamento de vídeo e 

dança pode criar efeitos teatrais interessantes, bem como ambientes e não simplesmente 

cenários, o processo de deixar passar um vídeo atrás do dançarino é muito limitante, tanto 

para quem está dançando, como para o processo criativo com um todo. 

Para Paul Verity Smith,
192

 nós estamos olhando para um processo no qual o 

“dançarino pode fazer escolhas de clipes, de velocidade de reprodução, congelar a imagem em 

um momento preciso, fazer uma imagem desvanecer e aparecer outra e controlar a duração da 

imagem ao mesmo tempo em que controla a performance de dança”
193

 (SMITH, 2006, p. 11).  

Smith comenta ainda sobre o projeto que dirigiu: L'instant decisif (Figura 66), no qual 

a dançarina Katsura Isobe
194

 dança com uma série de projeções de videodanças dela mesma. 

Esse trabalho é um ambiente interativo, no qual Katsura manipula a projeção dos vídeos 

através de sensores acoplados no corpo. As videodanças mostram improvisações de Katsura 

contaminada por diferentes lugares localizados em uma mina abandonada. 

                                                           
192

Paul Smith Verity é professor titular de Mídia Digital Interativa e Performance da Brunel University’s School. 

Ele é bacharel em artes fotográficas pelo Polytechnic of Central London (agora Universidade de Westminster) e 

mestre em Multimídia Interativa, pelo London Institute. Originalmente, um fotógrafo, ele tem trabalhado com 

criação de imagens para ambientes interativos de dança, música e instalações site-specific. 
193

Nossa tradução para: We were looking for a process by witch the dancer can make choices of clips, playback 

speed, freeze the image at a precise moment, fade from one image to another and control duration at the same 

time as performing the dance. 
194

Katsura Isobe é uma artista independente da dança. Ela é graduada em Dança e Dança-educação, pela 

Ochanomizu University de Tokyo e é mestre em Scenography [Dance] pelo Laban Centre London. Atualmente, 

está estudando movimento somático para Terapeutas e Educadores, com Patrícia Bardi, em Amsterdã. 
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                                  Figura 66 –  Imagem de uma das videodanças do trabalho L'instant decisif 

 

                                  Fonte: Página na internet de Katsura Isobe
195

  

 

O movimento, nesses ambientes, dessa forma, deixa de ter um fluxo contínuo com o 

espaço real, para tornar-se um cruzamento entre o espaço real e o espaço projetivo
196

. 

Nessas situações, a qualidade da interação entre dançarinos e ambientes de imagem 

digital bem como seu desevolvimento, depende muito de ensaios colaborativos, nos quais os 

dançarinos, bem como programadores e outros profissionais envolvidos no processo, tenham 

condições de experimentar, investigar possibilidades e dialogar uns com os outros a fim de 

sanar dúvidas, resolver problemas, encontrar soluções criativas, etc.  

Experienciar, nesses ambientes, é algo fundamental, pois apenas com a experiência 

podemos gerar procedimentos e trabalhos artísticos que estabeleçam relações mais complexas 

entre a dança e os ambientes digitais. Apenas com a experiência, podemos construir esses 

novos modos de operar dos corpos que bailam nos ambientes de imagem digital, pois essa 

nova condição arquitetural vai compor ou favorecer a construção desse novo modo. 

A colaboração e o diálogo frequentes entre todos os profissionais envolvidos no 

processo são importantes, também, a fim de que não haja alienação; ou seja, um dançarino, 

nesse ambiente, deve ter uma noção mínima do funcionamento do programa com o qual está 

interagindo, pois isso o torna mais consciente de suas possibilidades, bem como de suas 

fragilidades, também. Um dançarino que tenha um mínimo de informação sobre os ambientes 

digitais no qual está inserido pode colaborar com muito mais propriedade e assim tornar-se 

mais eficiente. 
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 Disponível em:< http://katsuraisobe.net/Projects.html>. Acesso em: 28 out. 2011. 
196

 Espaço de vídeo, animação. 
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A ideia de que os trabalhos artísticos são produtos de um gênio criativo individual já 

havia sido desmitificada, mas há cada vez menos pertinência em encarar os produtos ou 

processos contemporâneos como criação individual, como manifestação de um gênio singular, 

em vez de um trabalho em equipe.  

Nesse sentido, é importante notar também o crescente desenvolvimento de softwares 

produzidos por artistas para outros artistas, como é o caso de coreógrafos que já trabalham 

com softwares que foram em grande parte escritos por e para músicos, alguns deles são o 

MAX/MSP e o VNS.  

Nos ambientes de imagem digital, os dançarinos devem se familiarizar com as 

imagens, perceber que tipo de corpo, de estado corporal, certa imagem provoca bem como 

compreender o comportamento de resposta de certo programa, caso o programa seja 

interativo, ou seja, ele precisa pensar a imagem como um parceiro na composição 

coreográfica. 

Nos ambientes em que há a presença de sensores, é importante notar também a 

atenção dada ao toque, peso, e à transferência de energia, e que é um estado corporal que se 

assemelha ao necessário às práticas como o contato improvisação, a capoeira Angola e 

algumas artes marciais como o Ai-ki-dô, pois assim como nos diálogos entre dançarinos e 

sensores, esses trabalhos realizados em duplas necessitam de que os dançarinos aprendam a 

lidar e a dosar o peso que será transferido, bem como a energia e a intensidade do toque.  

A qualidade de atenção e troca que treina um capoeirista, por exemplo, apresenta certa 

semelhança com a qualidade e habilidade que deve desenvolver um corpo que vai dançar em 

ambientes de imagem digital.  O corpo precisa ser treinado e desenvolver diálogos entre seu 

corpomídia e as outras mídias componentes do ambiente a fim de interagir com maior 

qualidade. Essa especificidade, essa corporalidade precisa ser treinada e desenvolvida. 

Outro ponto em comum entre dançar e ambientes digitais e essas outras técnicas está 

no fato de essas técnicas conectarem “os corpos através do movimento em ambientes 

imersivos e interativos, nos quais os dançarinos se sentem internamente transformados dentro 

do contexto das improvisações. Estes contextos geram, em resposta, novas coreografias e 

performances” (SCHILLER, 2003, p. 15).  

Essas técnicas, por estarem relacionadas com o improviso, nos permitem-nos, também, 

produzir um estado de prontidão corporal necessária nos ambientes digitais interativos, nos 

quais o público pode dialogar com a interface e assim interferir diretamente no trabalho do 

artista, por ser um estado que nos permite lidar com o imprevisto e responder em tempo real 

de uma forma mais efetiva às informações que podem surgir no ambiente.  
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Evidenciamos, ainda, que se faz necessário ao corpo que dança em ambientes digitais 

uma reorientação espacial que, segundo Pimentel, também implica no conhecimento inicial de 

“como as luzes podem esculpir o espaço, ou de como a cor da luz, o ângulo, a temperatura e 

sua intensidade são constituintes da dinâmica espacial e intermediam a plasticidade do espaço 

que cria assim oportunidades para o movimento”
197

 (PIMENTEL, 2010, p. 143).     

 O que os dançarinos necessitam, portanto, é de um ambiente que ensine como 

construir e operar nesses ambientes digitais, ou seja, eles necessitam de um ambiente de 

formação a fim de poderem realizar interações e relacionamentos mais complexos que 

combinem um maior nível de detalhe e sutileza na ação bem como mapeamentos mais 

precisos. Enfrentar as questões cognitivas e proprioceptivas do corpo nesses ambientes requer 

uma prática e reflexão intensivas bem como uma compreensão mais profunda da linguagem 

de programação dos sistemas tecnológicos. 

Os dançarinos para gerarem relacionamentos mais complexos com esses ambientes 

necessitam produzir memórias corporais diversas e ainda aumentar o repertório de 

possibilidades corporais. Para isso precisam experienciar e então gerar novas corporalidades, 

que é um modo particular de cada corpo organizar sua rede de referências e informações, a 

partir das quais ele pode se relacionar com o ambiente e instaurar novas coerências (BRITTO, 

2010). “A corporalidade como a resultante dos processos relacionais do corpo com outros 

corpos, ambientes e situações, ao mesmo tempo em que, reciprocamente, é o que circunscreve 

as condições disponíveis no corpo para formulação de uma dança” (BRITTO; JACQUES, 

2003, p. 81). 

Uma das principais tarefas, portanto, de profissionais interessados nas interações entre 

dança e ambientes digitais é transformar os estúdios em ambientes que integrem treinamentos 

físicos com os novos meios de comunicação e práticas de arte, bem como com designers de 

interface e linguagens visuais. Dessa forma, talvez seja possível, nesses ambientes, descobrir 

novos processos de composição que incluam arquitetura interativa, captura e edição, bem 

como novas aulas de práticas corporais que dialoguem com imagens digitais, movimentos de 

câmera e sensores. 

Sobre esses diálogos contemporâneos entre dança e imagens digitais é importante 

dizer, ainda, que, segundo Birringer (2003), eles foram produtivos não só no sentido de 

produzir estes novos ambientes para a dança, os ambientes digitais, ou por gerar uma 
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Nossa tradução para: “como las luces pueden esculpir el espacio, o de como la color de la luz, ángulo, la 

temperatura y su intensidad son constituyentes de la dinámica espacial y intermedian la plasticidad del espacio 

que crea así oportunidades para el movimiento”. 
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linguagem híbrida como a da videodança, mas no sentido, também, de coreógrafos e 

dançarinos começarem a pensar em como compor, visualmente, a dança em cena, ou seja, 

alguns coreógrafos e dançarinos começaram a pensar em ângulos, enquadramentos através de 

luz, cortes de cena, etc.  

O que fez com que essa linguagem deixasse de ser pensada apenas como uma 

linguagem cinética, do movimento, para ser pensada, também, como uma linguagem visual, 

uma linguagem de imagens em movimento (PIMENTEL, 2008). Isso porque, na 

contemporaneidade, podemos considerar que o movimento é um dos componentes visuais da 

“linguagem da dança, quiçá o principal, mas não o único: a luz, os cenários, os próprios 

corpos que dançam, as projeções de vídeo e outras tantas possibilidades são também 

elementos visuais da dança”
198

 (PIMENTEL, 2008, p. 123). 

Esse pressuposto de Pimentel (2008) explicita-nos a importância do movimento, mas 

desconstrói a supremacia anterior do movimento em relação a outros componentes, existente 

na tradição da linguagem da dança. “Como a música já havia feito anteriormente, a dança 

ampliou seus domínios, a criação de movimentos e a coreografia agora se beneficiam da 

linguagem da programação, desenho, animação e edição de filme”
199

 (PIMENTEL, 2008, p. 

206). 

Ao propor a dança como uma linguagem de imagens em movimento, Pimentel (2008) 

propõe uma nova categoria de corpo: o corpo-imagem, que é um corpo que dança e que, ao 

dançar, cria imagens visuais animadas. recorda-nos que existem diversas tecnologias 

possíveis para se criar outros corpos a partir do humano, como, por exemplo, as tecnologias 

analógicas do teatro de sombras, dos espelhos e até figurinos que deformam o corpo. Segundo 

essa autora, a primeira performance em que um corpo transformou-se em corpo-imagem foi 

realizada por Loie Füller e é quando esse corpo torna-se imagem que ele pode transformar-se 

em uma informação de entrada (input) nos softwares. 

Coreógrafos tornam-se coreógrafos de imagens e assim o corpo humano deixa de ser o 

foco principal da dança para dividir sua importância com essas outras linguagens, bem como 

com outras tecnologias sejam elas analógicas ou digitais. 

O espaço do processo coreográfico também se altera, na medida em que são 

necessários estúdios integrados que combinem formação e desempenho com os meios e 

                                                           
198 No original: “lenguaje de la danza, quizá el principal, pero no el único: la luz, los escenarios, los propios 

cuerpos que bailan, lãs proyecciones de vídeo y tantas otras posibilidades son también elementos visuales de la 

danza.” 
199 No original: “Como ya había hecho anteriormente la música, la danza amplió sus dominios, la creación de 

movimientos y la coreografia ahora se beneficiaban del lenguaje de la programación, del diseño, de la 

animación y de la edición de filme”. 
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ferramentas de tecnologia, bem como softwares para experimentação e desenvolvimento de 

procedimentos artísticos. Esses novos espaços visam à aprendizagem dinâmica em ambientes 

de pesquisa que integrem artes e ciências (BIRRINGER, 2003). 

Nesse momento, é importante notar que apenas com essas transformações no processo 

coreográfico e outras, que ainda estamos investigando, poderemos produzir trabalhos de 

evidente qualidade cinemática como é o caso de Memorandum
200

, da companhia japonesa 

Dumb Type (Figura 67). 

 

Figura 67 – Memorandum (1998) – Dumb Type 

 

Fonte: Walker Art Center
201

  

 

A qualidade cinemática, de cinema, está presente na qualidade das imagens projetadas 

em cena. Segundo Birringer (2003), esse trabalho produz uma densa, trêmula e pulsante 

projeção de imagens. Levadas aos limites de aceleração máxima a imagem digital aparece 

como uma máquina automática que se desloca fora de qualquer controle. Os dançarinos 

“aparecem como módulos de mapeamento da máquina da imagem: eles são completamente 

permeados por seus efeitos, pelo vídeo-luz e pelo som alto, intenso e sua presença física não é 

mais autônoma, mas integrada à máquina”
202

 (BIRRINGER, 2003, p. 11).   
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Para ver cenas do trabalho acesse: <http://www.youtube.com/watch?v=35s5IobfwRQ>. 
201

 Disponível em: <http://annualrep ort.walkerart.org/2002/president.php>. Acesso em: 28 out. 2011.  
202

Nossa tradução para: “appear as mapping modules of the image machine: they are completely permeated by 

its effects, by the video-light and the intensely loud sound, and their physical presence is no longer autonomous 

but integrated into the machine”. 

http://www.youtube.com/watch?v=35s5IobfwRQ
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Há uma qualidade tão grande na interação entre dançarinos e imagem, que os corpos 

em cena parecem fazer parte das projeções, confundindo-se com as imagens. Os dançarinos 

estão tão integrados a elas que se transformam, literalmente, em corpos-imagem.  

Para Birringer (2003), nesse trabalho, a projeção das imagens em movimento na tela 

acaba por produzir um ambiente virtual na cena, sendo que a velocidade das imagens traz 

ainda conceitos de edição não-linear para a prática da composição coreográfica. O uso pesado 

de projeções de imagem gera assim um ambiente favorável de instalação, o que permite uma 

mudança na plataforma de palco tradicional.  

A qualidade cinemática dos trabalhos está também no que coloca Pineda (2006), ao 

dizer que o vídeo triplica as possibilidades de movimento, tempo e espaço e que a câmera 

permite introduzir distintos pontos de vista, mostrando-nos o que o olho não pode ver em uma 

apresentação de dança. A montagem das imagens através do corte e da fragmentação dos 

múltiplos pontos de vista que a câmera realiza permite oferecer uma dança com todo o 

detalhe, desde o geral ao particular ou vice-versa.  

Para finalizar, gostaríamos de dizer que outro argumento que nos leva a afirmar que a 

imagem digital transforma a dança contemporânea quando é o pressuposto coevolutivo, ou 

seja, “a noção de que todas as coisas existentes são correlatas em alguma medida, porque 

partilham as mesmas condições de existência e, assim, afetam-se mutuamente” (BRITTO, 

2008, p.13). Quando há dança contemporânea e imagem digital partilhando as mesmas 

condições de existência elas afetam-se mutuamente o que gera um modo diferente de dançar e 

produzir imagens e o que nos leva a afirmar que os relacionamentos configuram estruturas. 

Fica evidente assim, no que escrevem esses autores que o modo como algumas 

companhias, grupos e artistas contemporâneos estão trabalhando os diálogos entre dança e 

imagem digital produz mudanças nos processos coreográficos, nos modos de pensar e fazer 

dança, pois uma vez que a imagem digital deixa de ser cenário para tornar-se ambiente, ela 

passa a interferir diretamente nos processo de criação em dança.  
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CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação teve o objetivo de investigar as atualizações dos espaços utilizados 

pela dança até a criação dos ambientes digitais e, desta maneira, contribuir para analisar o 

processo de coreografar e dançar na contemporaneidade. Para isso, foi necessário 

aprofundarmos nossos conhecimentos sobre os conceitos de espaço, interface e ambiente, bem 

como as relações entre imagem em movimento e dança. 

Evidenciamos mudanças constantes na forma de pensar e utilizar o espaço cênico na 

dança ao longo de sua história, assim como experimentos e etapas antecedentes à criação dos 

ambientes digitais que foram fundamentais para a sua produção.  

Pudemos perceber a dança é imbricada com o espaço, pois a forma de dançar está 

diretamente relacionada ao como seleciono o lugar cênico e como o utilizo. Isso fica muito 

claro na escolha de utilizar o palco italiano realizada por coreógrafos e bailarinos de balé 

clássico mais tradicionais, isso porque esse tipo de palco distancia o público, criando uma 

espécie de barreira, a quarta parede, necessária à ilusão que os balés necessitam para contar 

suas histórias de contos de fada e príncipes.   

Não que o palco italiano não possa proporcionar outros tipos de relação espacial, mas 

isso dependerá do modo como ele será organizado e construído na relação entre artistas e 

público. Muitas são as possibilidades que podem ser geradas e que já foram experimentadas 

nesse tipo de palco, por alguns artistas que para romper com a quarta parede colocam o 

público sobre o palco; outros experimentam o espaço entre as poltronas; e há ainda aqueles 

que, apesar de se manterem sobre o palco e o público na plateia, por meio de seu modo de 

dançar, conseguem estabelecer um diálogo muito próximo com a plateia, o que desfaz alguma 

diferença que possa haver entre esses dois espaços. 

  Retomamos aqui então a conclusão do primeiro capítulo a de que ambos, espaço e 

dança, estão imbricados de modo que as transformações em um produzem transformações no 

outro, de modo não linear ou como causa e efeito, mas de modo contaminatório e 

concomitante. A escolha do lugar é assim parte da poética de um trabalho e está contaminada 

do modo de pensar e entender o mundo pelo artista. 

Através do percurso histórico analisado nesta pesquisa é possível perceber também 

certas tendências na utilização do espaço pela dança em determinados períodos. Como, por 

exemplo, o uso de espaços cotidianos pelas danças tribais e rurais, pois essas eram 

consideradas parte da vida dessas sociedades, acontecendo em rituais de celebração da 
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primavera, da caça, dentre outros; durante o Império Romano e a Idade Média quando foi 

desvalorizada e dividida entre sagrada e profana, perdendo o espaço cênico do teatro que 

havia conquistado na Grécia e voltando a se apresentar em carroças, templos e banquetes. 

Mais tarde na dança de Isadora Duncan que se apresentava em praias, bosques e demais 

lugares ao ar livre e nos anos 1960, período em que os espaços cotidianos ganham mais 

atenção com os happenings, performances e os experimentos de Trisha Brown.  

Atualmente, esses espaços estão sendo muito explorados também por artistas 

interessados em uma maior interatividade com o público e em explorar as poéticas urbanas. 

Podemos perceber, dessa forma, certo retorno ao modo de utilizar o espaço pela dança tribal, 

pois, tanto nessas danças quanto em trabalhos interativos contemporâneos, o espectador e o 

dançarino co-habitam o mesmo espaço, o que permite uma maior interatividade em 

comparação a espaços nos quais os papéis de dançarinos e espectadores estão, claramente, 

propostos e separados pelos espaços que ocupam. 

 Na contemporaneidade percebemos ainda uma tendência ao uso de tecnologias 

digitais na construção dos espaços, a qual pode ser compreendida a partir da argumentação de 

Lévy (1999) de que as sociedades encontram-se condicionadas por suas técnicas e 

tecnologias, o que significa dizer que essas técnicas e tecnologias abrem algumas 

possibilidades, opções culturais ou sociais que não poderiam ser realizadas e atualizadas sem 

a sua presença.  

 A sociedade atual é condicionada pelas tecnologias que produz, as digitais, e assim 

constrói suas danças não só, mas a partir também, dessas tecnologias que tornam possível a 

produção dos ambientes digitais na dança e de uma nova cultura: a cibercultura.  

É importante lembrarmo-nos, nestas considerações, de que os espaços são construções 

culturais e que, portanto, torna-se, fundamentalmente, coerente produzir ambientes digitais 

dentro da cibercultura, no entanto os ambientes digitais não devem ser vistos como 

proposições de espaços inovadores dentro da arte, isso porque, apesar da nova tecnologia 

utilizada, nós os consideramos atualizações de outros tantos experimentos como os Rhythmic 

spaces, de Adophe Appia; a Serpentine Dance de Loie Füller, dentre outros que vimos ao 

longo dos capítulos um e dois. 

 A partir dessa colocação e da investigação realizada para esta pesquisa, concordamos 

também com Lemos (2008), quando o autor afirma que os artistas não têm mais nada a 

inventar e que a única possibilidade está nas combinações e recombinações múltiplas, nas 

colagens entre referências.  
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 Isso na cibercultura torna-se cada vez mais explícito, pois no espaço virtual gerado 

pelos computadores, no ciberespaço, as questões de autoria, plágio, hackeamento, tornam-se 

mais complexas devido ao compartilhamento de informações, aos espaços colaborativos, às 

ações de copiar e colar nesse ambiente. 

 O colecionador de movimentos, resultado da pesquisa de Mestrado em Poéticas 

Visuais, realizada por Diego Machado, junto ao Departamento de Artes Visuais do Instituto 

de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), é um exemplo bem 

expressivo do que estamos colocando,  

Machado produziu uma coleção de imagens de quarenta e oito movimentos, realizados 

por diferentes artistas. A partir dessas imagens construiu pequenas coreografias em vídeo, 

Machado ainda disponibilizou sua coleção para que usuários da internet pudessem compor 

suas próprias coreografias. Nesse trabalho, como podemos perceber, um artista apropria-se da 

imagem dos movimentos de outros artistas para criar sua própria coreografia e gera a 

possibilidades para que outras pessoas façam o mesmo. De quem é a coreografia nesse caso? 

A partir desse exemplo, podemos pensar ainda na colocação de Lemos sobre a 

combinação e a colagem, técnicas utilizadas em todos os trabalhos artísticos na medida em 

que partirmos de uma ideia, conceito, autor, livro, imagem, situação, questão, e vamos 

combinando-as com uma série de outras informações, recombinando-as, transformando-as e 

complexificando-as. 

 Na cibercultura ainda trabalhos que lidam com os ambientes digitais fazem com que 

conceitos percebidos dentro de uma cartografia espacial comum e que, portanto, não 

consideram as tecnologias digitais, assumam sentido questionável. Como é o caso de 

dentro/fora, na medida em que nos trabalhos artísticos de realidade virtual o usuário é 

convidado a utilizar um avatar que o representa no mundo virtual, ou ainda roupas, capacetes 

de visualização, luvas de dados e auscultadores para interagir com ambientes de imersão. 

Outro exemplo de cartografia espacial que é questionada é a noção de perto/distante 

questionadas em trabalhos artísticos de telepresença, bem como devido à alta velocidade dos 

transportes que faz com que essa noção varie. 

 Com esta dissertação quisemos assim compreender o espaço-tempo como constituinte 

da dança, refletir sobre experimentos precursores dos ambientes digitais, e perceber algumas 

características desses ambientes.  
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No final da escrita desta pesquisa fomos descobrindo novos autores e trabalhos que 

dialogam com o tema, como Helen Bailey
203

 (2011) que propõe o conceito de e-dance a partir 

do de e-science
204

 para se referir a processos criativos, nos quais há o uso de computação 

intensiva, sendo realizados em ambientes de rede/Network altamente distribuídos.  

Bailey, a fim de pesquisar praticamente a e-dance, está desenvolvendo um projeto no 

Departamento de Artes performáticas da Universidade de Bedfordshire (Inglaterra) e que leva 

o mesmo nome desse conceito.  Muitas vezes, por lidar com uma quantidade muito grande de 

dados o projeto requer computação de grade.  

A computação de grade, em seu nível mais básico, requer uma rede de computadores 

na qual os recursos são compartilhados com todo e qualquer computador no sistema. Poder de 

processamento, memória e armazenamento de dados são todos recursos comunitários que 

usuários autorizados podem explorar e aproveitar para determinadas tarefas. A computação 

em grade é um tipo especial de computação distribuída. Na computação distribuída, 

computadores diferentes dentro de uma mesma rede compartilham um ou mais recursos. No 

sistema de computação em grade ideal, todo recurso é compartilhado, transformando a rede de 

computadores em um supercomputador, pois qualquer computador autorizado teria acesso a 

um enorme poder de processamento e capacidade de armazenamento. 

Para Bailey há duas questões centrais para o desenvolvimento do projeto. A primeira 

refere-se a que oportunidades a computação de grade fornece para o desenvolvimento de 

novas abordagens tanto do processo quanto da composição coreográfica e, dentro desse 

contexto, como podemos encontrar novas metodologias, adequadas e significativas para a 

pesquisa. Já a segunda faz referência ao como pode o conhecimento coreográfico contaminar 

a e-science a fim de tornar seus aplicativos mais úteis dentro da área da Dança e das artes em 

geral.  

O projeto, dessa forma, baseia-se em processos dialógicos entre Dança e e-science, 

produzindo uma fluidez de conceitos entre os dois domínios e fazendo uso de recentes 

avanços na visualização e representação de estruturas espaço-temporais, como a computação 

de grade que pemite a transmissão de informações em tempo real, possibiltando processos 

colaborativos entre diferentes localidades. 

Uma pergunta que nos parece pertinente, portanto, a partir da pesquisa e da proposição 

de Bailey de e-dance é se seria esse um conceito subsequente possível ao de ambiente, pois e-

                                                           
203
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Universidade de Bedfordshire, Inglaterra. 
204
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dance refere-se a um tipo de dança que só é possível de existir em relação às tecnologias 

digitais. 

Muitas outras perguntas foram surgindo também, tanto dos nossos processos artísticos 

quanto no processo final de escrita desta pesquisa, vejamos algumas delas.  

 

 O que seria explorar uma nova estética espaço-temporal nos ambientes 

digitais?  

 Quais as estratégias encontradas por coreógrafos e dançarinos para se 

relacionarem com os ambientes digitais? 

 Há algum trabalho de dança que explore os ambientes de Realidade 

Aumentada?  

 

Aqui, portanto, fica apenas o desejo de continuar esta pesquisa, quem sabe num futuro 

doutorado e também em nossos próprios experimentos e trabalhos artísticos, aprofundando as 

possibilidades dos ambientes digitais na dança. O roteiro que busca unir prática e teoria; arte e 

ciência; dança e aprofundamento teórico, é o nosso objetivo maior enquanto pesquisadora e 

artista; os nossos processos artísticos e esta dissertação fazem parte desse caminhar.   

Longe de querermos dar uma resposta definitiva às questões levantadas, temos 

vontade de continuar a investigação sobre o tema, atualizando informações, construindo 

pontes entre autores distintos e pensamentos, e gerando cada vez mais questões, pois como 

propõe Helena Katz: “conhecer dança exige uma descrença básica em formas definitivas. 

Sendo dança semiose permanente, o que nos cabe é a tarefa de empreender séries de séries de 

séries de aproximações” (KATZ, 2005, p. 43).   

É com essa citação que finalizamos esta dissertação, mas não encerramos esse 

processo de construção de conhecimento continuum.   
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