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Vídeodança no Brasil 
Resumo 

 
Este projeto tem como objetivo estudar sobre a história da videodança no  

Brasil, especialmente em Joinville, Santa Catarina, e aprofundar conhecimentos 
sobre filmagem e edição de vídeo nesse segmento da produção audiovisual e 
multimídia.Conhecer, assim, a sua história, influências e como chegou ao Brasil. 
Relacionando assim cinema/vídeo com dança. Para isto, serão analisados 
diversos materiais de vídeos e pesquisas relacionadas ao tema, que ainda é 
pouco conhecido. A partir disto será desenvolvido uma videodança, com dança 
no estilo tribal fusion. 
 

Palavras-chave - videodança, multimídia, tribalfusion. 
 
Introdução 

Atualmente, as pessoas vivem rodeadas por informações e as mídias têm 
contribuído muito para isto. A videodança no Brasil apesar de ter emergido nos 
anos 70, ainda é pouco conhecida.O projeto propõe analisar este material, 
explicar seu conceito, suas origens sua história no Brasil até os dias atuais. 
O trabalho em conjunto do videomaker e bailarino formam algo único, que 
explora estas duas linguagens que tanto tem a expressar e contribuir para a 
sociedade. Segundo Cerbino (et al: 2011) “é a partir dessa possibilidade de 
direção e edição, em intima relação com o coreógrafo, que a videodança constrói 
seus caminhos”. Caminhos estes diretamente ligados à inclusão através da arte. 
Os dois contribuem para isto: o videomaker estuda os movimentos da câmera, os 
cenários, direção, velocidade, a edição; o bailarino com os movimentos da dança, 
seus estudos coreográficos, sua expressão, aliados a técnica e emoção. Nessa 
troca construtiva entre videomaker e coreógrafo o produto artístico toma forma e 
torna-se capaz de atravessar fronteiras culturais e econômicas. Os dois campos 
de atuação tornam-se um outro, distinto, sobre o qual Souza (2008) afirma que a 
videodança não está no campo do vídeo nem da dança, mas dela mesma. 
Com base nisso, ao final desta pesquisa propõe-se desenvolver a videodança no 
estilo de dança Tribal fusion. Para tal, será pesquisado sobre o estilo de dança, 
seu histórico e influências, para melhor compreensão e desenvolvimento do 
conceito do vídeo. 
As bases teóricas da dança e do audiovisual estão ligados diretamente à 
realização deste projeto de objetivo teórico-prático. Por estas razões e pelo tema 
abordado nas inter-áreas da produção multimídia e artes, o resultado final do 
projeto oportunizará a apresentação de produto inédito com possibilidades para 
futuras pesquisas e continuidades. 
 
Objetivos 

 
Os objetivos gerais são estudar sobre a história da videodança no Brasil, 
aprofundar conhecimentos sobre filmagem e edição de vídeo. 
Os objetivos específicos são pesquisar sobre a videodança, seu conceito, suas 
origens, influências, contribuintes e seu desenvolvimento até os dias atuais. 
Através desta pesquisa é possível compreender esta forma de linguagem 
peculiar que está diretamente relacionada com a área de multimídia. Já que 
trabalha 



com a relação do corpo e da mídia, mescla arte e tecnologia, surgindo assim 
novas abordagens da imagem. 
Será possível realizar estudos e aplicá-los, desenvolvendo e aperfeiçoando 
técnicas na construção de uma videodança com o estilo de dança Tribal Fusion. 

 

 
Metodologia  
 
Entre as possibilidades metodológicas optou-se pela pesquisa do tipo 
exploratória para o estudo e exercício da videodança, justamente por exigir 
preparação, trabalho de campo e a síntese. 
Foram coletados dados qualitativos em artigos e quaisquer outros materiais 
disponíveis e confiáveis que façam referência ao tema: sites, revistas, vídeos, 
etc. Estas fontes de pesquisa são utilizadas como base para a análise do tema e 
aprofundamento das questões teóricas. 
 
1. Videodança 
A videodança é resultante do trabalho do coreógrafo e do videomaker, a dança é 
preparada para a câmera e não para apresentação de palco. Possui uma 
linguagem poética, focando não só a coreografia (a dança), mas explora também 
recursos audiovisuais, como posição e ângulo da câmera, cenário, efeitos. 
Surgindo assim, uma linguagem diferente daquela apresentada no palco, 
possibilitando várias interpretações. 
 
Na videodança, de acordo com Jaqueline Vasconcellos (2007), o diretor e editor 
audiovisual são tão coreógrafos e propositores como quem organizou as 
sequências coreográficas. São eles que escolhem os planos, tratamento de cor, 
enquadramento e leitura do “olhar da câmera”. 
 
 
No artigo O corpo na videodança, Vania Kesikowski, afirma que na videodança 
chama-se atenção ao fato de que o efeito de distância, se a figura está longe ou 
perto é sobreposto ao efeito de tamanho, se a figura está pequena ou grande em 
relação a tela. No vídeo perde-se a imediação física e cinestésica do corpo. 
Sendo que a gravidade, o peso, o esforço, o impulso do movimento fazem menor 
sentido e a trilha sonora é estrutural e recupera uma presença mais física: 
utilizam-se por exemplo sons de respiração, sons do corpo se movendo ou se 
arrastando pelo chão.  
 
Kesikowski afirma também que a vídeodança começou a se definir no início 
deste século como uma obra híbrida, uma nova expressão artística, fruto do 
diálogo entre a dança e o vídeo. 
Segundo Nestor Garcia Canclini (2003), ao definir como arte híbrida a 
Videodança, afirma-se que é um campo resultante do cruzamento entre outras 
áreas do conhecimento artístico. Discutindo assim, de que forma ele é 
contaminado pelas áreas artísticas de onde partiu, entendendo como se torna 
uma nova estrutura. Pode-se definir que o hibridismo sociocultural é resultante da 
união ou mestiçagem de práticas discretas que geram novas estruturas e objetos, 
com características específicas. 



A videodança no Brasil, mesmo tendo registros desde os anos 70, só se 
consolidou como linguagem com o  trabalho da coreógrafa Analívia Cordeiro, 
chamado M3X3, no início dos anos 2000. Analívia além de bailarina, é também 
coreógrafa, videomaker, arquiteta e pesquisadora corporal. Formada no método 
Laban por Maria Duschenes (Brasil), em dança moderna americana pelos 
estúdios de Alvin Nikolais e Merce Cunningham (Nova York) e em Eutonia 
(Brasil).  
 

 
Fig.1 m3x3 Ana Lívia Cordeiro 
 
Seu trabalho M3X3, é monocromático (preto e branco), as bailarinas interagem 
com o cenário formando diferentes composições. 
 

“Previ a automatização dos gestos, a relação mecânica entre as 
pessoas, a prioridade da mídia sobre a expressão pessoal, a redução ao 
branco-preto, ao sim-não, sem cromatismos, sem nuâncias, sem o 
meio.” CORDEIRO, Ana Lívia. Disponível em: 
<http://galeriaexpandida.wordpress.com/artistas/analivia-cordeiro/> Acesso 04/06/13 

 
Segundo Jaqueline Vasconcelos, os estudos sobre vídeodança no Brasil são 
escassos e que as experimentações vão ocorrendo em paralelo à sua análise. 
 
2. Dança Tribal Fusion 

 
A dança Tribal, segundo Joline Andrade, é uma linguagem que tendo como base 
a dança do ventre, funde arquétipos, conceitos e movimentos de danças étnicas 
das mais variadas regiões. É relativamente recente no mundo da dança, mas 
bebe na fonte de diversas culturas antigas e mistura tudo numa alquimia de tom 
contemporâneo. Usando como base suas afinidades e congruências, as danças 
que entraram em contato se modificaram e ficaram mais parecidas, se 
“convergindo” e criando outra, isto é, o que começou com uma mistura que 
acabou se transformando na criação de algo diferente. 
Em seu artigo, Joline acrescenta que  o processo de construção da linguagem 

artística dita dança tribal, ou dança étnica de fusão, pode ser comparada aos 
princípios de ruptura de Laban com a dança clássica. Ruptura no sentido de não 
mais querer reproduzir padrões de pensamentos antiquados de uma sociedade para 
poder acompanhar o fluxo das informações em tempos de contemporaneidade. 

 
 

 



O estilo Tribal surgiu nos Estados Unidos, California e sua origem ainda é 
discutida. Algumas fontes indicam o estilo tribal  foi introduzido por Jamila Salimpur 
outras afirmam que iniciou com Carolena Nericcio. 

 
"As raízes do tribal fusion estão no Estilo Tribal Americano, também conhecido 

como ATS, criado em São Francisco pela Carolena Nericcio e sua companhia de 
dança FatChance Bellydance. O ATS é baseado na improvisação em grupo por 
meio de sinais com as mãos e movimentos. Jill Parker, um dos membros originais do 
FCBD, pode ser considerada como a iniciadora do tribal fusion. Depois de deixar o 
FCBD, ela formou o Ultra Gypsy Dance Theatre em 1996. Sob a direção de Jill 
Parker, o Ultra Gypsy expandiu o repertório de movimentos do ATS usando 
coreografia e incorporando elementos de burlesco, cabaret e anos 20. O grupo 
também desconstruiu progressivamente o traje clássico de ATS (choli, sutiã de 
moedas, turbante, cinto de pingentes, saia, pantalonas).” 

 
Tradução do texto Tribal Fusion escrito por Rachel Brice Disponível em: 
<http://rachelbrice.wordpress.com/> traduzido por Mariana Quadros. Disponível em: < 
http://marianaquadrostribal.blogspot.com.br/2010/02/sobre-tribal-fusion.html> 

 
Fig2. Rachel Brice (esq.) Carolena Nericcio(dir.) 
 
 Pode-se perceber que tanto na dança quanto no figurino, é um estilo muito 
rico, carregado de influências e referências. 
 Segundo Joline Andrade, em seu artigo sobre o processo de hibridização da 
dança Tribal, nos anos 1990, esta dança passou a demonstrar com mais força a 
presença da dança indiana, do flamenco e mesmo das técnicas de dança moderna e 
do jazz dance. O estilo tribal hoje representa a mistura de antigas técnicas de dança 
do norte da Índia, do Oriente Médio e da África, explorando as danças étnicas 
tradicionais e danças como o moderno, jazz, dança-teatro, breakdance (popping, 
locking, waving, ticking, strobbing) e a dança do ventre. 

Uma característica da dança tribal é que dentro deste estilo há uma imensa 
variedade de estilos, ocasionado pelas fusões com outros estilos de dança. Mistura- 
se estilos que vão desde a dança indiana, vaudeville, tango até o contemporâneo e 
o jazz. Porém isso não significa que tudo tenha que ser misturado de uma só vez. 

Há vários grupos e Festivais deste estilo, o maior e mais conhecido é o Tribal 
Fest, que ocorre todo ano na Califórnia, Estados Unidos reunindo bailarinas do 
mundo inteiro. Dentre as bailarinas mais conhecidas, no estilo Tribal Fusion 
destacam-se Rachel Brice, Kami Liddle, Zoe Jakes, e grupos Datura, Golden Star, 
Urban Tribal, Ummata, Solstice, entre outros. Nestes festivais pode-se observar 
todas essas fusões. 



O grupo The Bhoomi Project,na Part 1, durante o Tribal Fest 12, utilizou 
elementos teatrais e lúdicos, como bichos de pelúcia, boneco, cenário, cadeiras, 
dançando, algumas vezes, como se  estivessem “brincando” no palco. 

Já o grupo Solstice, também no Tribal Fest 12, utilizou elementos mais sérios e 
sombrios. Gerando impacto, não só pelos movimentos da dança, como também a  
sincronia, desenhos de palco e volume de bailarinas. 
 
 
 
 
 
Videodança no estilo de dança Tribal no Brasil 
 
Em 2010, teve o primeiro registro de vídeodança no estilo Tribal Fusion no Brasil, 
realizado pela artista visual e bailarina Mariáh Voltaire 

 
“Em seus movimentos coreografados e isolados, Mariáh Voltaire redescobre 
a beleza de um visual étnico com trajes cheios de elementos tribais. 
Dialogando com o seu meio e tempo de modo fusivo, as imagens vêm 
acompanhadas de um discurso sonoro complementar que tem referência 
ocidental e oriental, com a intenção de preservar essa miscigenagem 
cultural.” VOLTAIRE, Mariáh Disponível em: 
<http://mariahvoltairevisualartist.blogspot.com.br/> 

 
No seu vídeo, é possível perceber os movimentos que geralmente aparecem juntos, 
de forma isolada, destacando detalhes. Como por exemplo, o movimento das mãos 
até os braços. 
Pode-se perceber também a riqueza de informações visuais tanto em sua dança 
quanto no figurino, com elementos que mesclam o antigo e o atual. 
Após pesquisas realizadas, desde então, não houve mais registros de videodanças 
no Brasil neste estilo. Uma das razões, é por este estilo ainda ser recente, 
comparado a outros estilos de dança no Brasil. Segundo, Luciana Carlos Celestino, 
foi em 2002,  em São Paulo, que surgiu o primeiro grupo de Tribal no Brasil, a Cia. 
Halim. 
 
Portanto, esta pesquisa tem como intuito estudar sobre esses elementos ainda 
pouco explorados. Para posteriormente produzir um videodança no estilo Tribal 
Fusion. 

 
Resultados 

 
A videodança, possui várias definições que se complementam e relacionam uma à 
outra. Segundo Guilherme Barbosa Schulze, em seu artigo Um olhar sobre a 
videodança em dimensões, a videodança é um termo genérico, utilizado para 
descrever uma forma artística relativamente nova, que freqüentemente realiza a 
fusão de tendências vanguardistas em dança com inovações em vídeo-arte, cinema 
e práticas televisivas. Vania Kesikowski, afirma que esta expressão artística, está 
traduzindo o paradoxo da ambiência que valoriza mais as sensações que as 
significações, gerando uma expressão artística equilibrada, apresentando um corpo 
integral em uma imagem-dança, que nem a dança e nem o filme podem fazer 
sozinhos. Isabel Carvalho de Souza, em seu artigo Especificidades da Videodança, 



afirma que a análise da videodança não se dá no domínio do vídeo e tampouco da 
dança, mas dela mesma. Ela afirma-se como uma linguagem de mediação 
tecnológica e não como um processo de colagem; tampouco como mera exploração 
de efeitos técnicos 

 
Através dos estudos realizados pode-se perceber as inúmeras possibilidades de 

criação tanto na área da videodança quanto na dança tribal. E como a fusão da 
tecnologia com a dança pode trazer resultados surpreendentes e inusitados. 

Na videodança, a dança é apresentada de forma diferenciada daquela no palco, 
pois dança-se para a câmera, possibilitando efeitos e interpretações diferenciadas. 
Não se trata de apenas um registro coreográfico, há um estudo técnico e uma 
linguagem artística e poética utilizada. 

 
Considerações Finais 

 
A partir dos estudos sobre a história da videodança no Brasil, tem-se como intuito 

aprofundar conhecimentos sobre filmagem e edição de vídeo nesse segmento da 
produção audiovisual e multimídia.Conhecer, assim, a sua história, influências e 
como chegou ao Brasil. Relacionando assim cinema/vídeo com dança. Para isto, 
serão analisados diversos materiais de vídeos e pesquisas relacionadas ao tema, 
que ainda é pouco conhecido. A partir disto será desenvolvido uma videodança, com 
dança no estilo tribal fusion. 

 
Atualmente, os indivíduos recebem diariamente grande quantidade de 

informações e as mídias têm contribuído muito para isto. Entratanto, a videodança 
no Brasil apesar de ter emergido nos anos 70, ainda é pouco conhecida. 

A videodança explora a área tecnológica (câmera, filmagem, edição) e a área 
artística(dança, coreografia). Torna-se então um trabalho em conjunto do 
videomaker e bailarino, que explora estas duas linguagens que tanto tem a 
expressar e contribuir para a sociedade.  

 
Baseados nos estudos realizados, ao final desta pesquisa propõe-se desenvolver 

a videodança no estilo de dança Tribal fusion. 
 
As bases teóricas da dança e do audiovisual estão ligados diretamente à 

realização deste projeto de objetivo teórico-prático.  
 
A continuidade da pesquisa torna-se necessária para aprofundar os 

conhecimentos sobre a videodança e aplicá-los na produção da videodança que 
será realizada pela pesquisadora com o auxílio do orientador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lista de Figuras 
 
Figura 1 Projeto m3x3Ana Lívia Cordeiro 
Disponível em: < http://www.analivia.com.br/> 
 
Figura 2 Rachel Brice (esq.) Carolena Nericcio(dir.) 
Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=WxjyO
Cdcr0EgPM&tbnid=cmen7UYHAaOTLM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.tumblr.com%2Ftagged%2Fcarolena%2520nericcio&ei=8texUb_SPNi04
APZroG4Aw&psig=AFQjCNGWa-T8-QKIcljiCaEkyXv-
IHMj4w&ust=1370696051048559> 
 
Fontes Consultadas 

. 
KESIKOWSKI Vania. Artigo“O corpo na Videodança ”.Vania é aluna do Curso de Pós 
Graduação em Educação Fundamentada na Arte.Orientado por: Denize Correa Araujo.   
 
MELLO Christine Galeria expandida. Ana Lívia Cordeiro Disponível 

em:<http://galeriaexpandida.wordpress.com/artistas/analivia-cordeiro/> 

VASCONCELLOS, Jaqueline. Artigo Videodança como campo de diálogo: Uma análise 

baseada na obra Roseland de Wim Vandekeybus, Walter Verdin e Octavio Iturbe.  

 
ANDRADE , Joline. Artigo Laban, complexidade e a dança tribal. 
 
SCHULZE, Guilherme Barbosa .Um olhar sobre videodança em dimensões. 2010 
 
CELESTINO, Luciana Carlos. Tribal e uma nova expressão do sagrado feminino 
sementes, espelhos, moedas, fibras...: a bricolagem da dança 
 
 SOUZA Isabel Carvalho Especificidades da Videodança: o hibridismo, experiência tecnestésica e  

individualidade no trabalho de jovens criadores brasileiros 

VOLTAIRE, Mariáh Videodança Disponível em: Disponível em: 
<http://mariahvoltairevisualartist.blogspot.com.br/> 

Vídeos 
CORDEIRO Analívia M3X3 Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=EEGpBjT57lU Acesso:<03/05/13> 

CORDEIRO Ana Lívia Disponível em :<http://www.analivia.com.br/> 

Datura at Tribal Fest 13 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=aIi9cSldNKY> 

Tribal Fest 8 The Indigo Disponível em:< http://www.youtube.com/watch?v=6n74539qgVk> 

Solstice Tribal Fest 12 Disponível em:< http://www.youtube.com/watch?v=yRIXII05Mfs> 



The Bhoomi Project w/ Zoe Jakes- Tribal Fest 12 Part 1 Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=perN0bF-jpk> 

 


