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Professor(a): 

Poéticas da dança audiovisual: dramaturgias na tela 

Semestre: 1º sem./Mestrado - 2021 1º sem./Doutorado - 2021 
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Informações relevantes do 
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Professor(a): 

(descrição, ementa, 

objetivos, conteúdo 

programático, 

estruturação, metodologia, 

avaliação, etc.) 

Este curso tem como foco os debates acerca dos processos de criação 

da videodança/cinedança/dança para tela/dança audiovisual, tendo 

como perspectiva não apenas os aspectos teóricos de sua produção, 

como também suas formulações estéticas e práticas, no sentido da 

relação pretendida entre corpo, movimento e tela. Assim como as 

interfaces possíveis e os suportes utilizados entre dança e tecnologias 

informacionais e comunicacionais. Uma dança que surge na e para a 

tela que não provém, necessariamente, do movimento realizado pelo 

corpo a ser filmado, mas sim do corpo que filma e edita essa dança. A 

fim de elaborar este diálogo, algumas questões surgem, não no 

sentido de buscar respostas fechadas, mas nortear os caminhos a 

serem trilhados no curso: Quais os processos políticos e 

performativos implicados na produção de sentido da 

videodança/cinedança/dança para tela/dança audiovisual? Como a 

edição na videodança/cinedança/dança para tela/dança audiovisual 

constrói corpos/corpas e percepções espaço-temporais diferenciadas 

das apresentadas no palco, ao vivo? Para além de ser percebida como 

um “entrelugar” ou um “entre fronteiras” de caráter experimental, a 

videodança/cinedança/dança para tela/dança audiovisual pode ser 

entendida como lugar de emergência de produções artísticas pautadas 

pelo debate político-estético da arte contemporânea, Serão utilizados 

textos e material audiovisual nos encontros semanais. 

Metodologia – Discussão de textos e vídeos, assim como a 

apresentação de seminários em aula a partir de textos escolhidos. 

Estudos experimentais, Lugar, Política, Institucionalidades
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Avaliação – Apresentação de seminários e monografia final. 
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