
  

MINICURSO: VIDEODANÇA ARTESANAL 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 22 e 23/03 – das 17:30h às 19h 

PROPONENTE: Guilherme Schulze 

EMENTA 

O curso é composto por atividades onde a(o) participante, com e sem experiência, poderá 
experimentar um pouco das práticas do ContemDança 2 e das possibilidades de aprendizado que a 
produção de videodança oferece, principalmente através de elementos fundamentais da coreografia e 
da corporeidade. Esse objetivo é alcançado através da ideia de dançar com os celulares e smartphones 
que boa parte dos alunos, mesmo aqueles com poucos recursos, já possuem. As principais características 
do curso são: 1. espaço para aprender e discutir; 2. adaptação das ideias de Rudolf Laban para a criação 
em vídeo; 3. câmera coreográfica (participação ativa de quem está por trás da lente); 4. coreoedição 
(edição vista como coreografia); 5. produção artesanal de videodança. 

Objetivo Geral: Proporcionar diferentes vivências nos processos de criação/improvisação 
envolvendo corpo, câmera e edição para a criação de videodança artesanal. 

Objetivos Específicos: Ao final do curso o participante deverá estar apto a: 

 Reconhecer os fatores tempo, espaço, peso e fluência e possibilidades de aplicação 
para a produção de videodança. 

 Operar câmera doméstica ou celular orientado para a videodança. 

 Discutir a respeito de possíveis conceituações para o termo videodança. 

 Observar a relação cultura pessoal corporal x cultura da imagem em movimento. 

A oficina constará de 3 horas/aula onde os participantes poderão vivenciar na teoria e, 
principalmente na prática, experiências corporais criativas relacionadas com a câmera a partir dos 
fatores do movimento. 

Haverá demonstração de exemplos acompanhados de discussão. 

Os participantes poderão experimentar suas próprias ideias dentro de suas possibilidades 
utilizando câmeras domésticas e celulares além de programas gratuitos de edição. 

BREVE CURRÍCULO DO AUTOR 

Professor Associado da Universidade Federal da Paraíba, é Doutor em Estudos da Dança pela 
Universidade de Surrey - Inglaterra (2005). Bailarino e coreógrafo, desde 2001 realiza pesquisas sobre a 
relação da dança com as novas tecnologias focadas na utilização do computador como ferramenta para o 
coreógrafo. Atualmente coordena investigações sobre a interface entre dança e vídeo, além do Grupo de 
Videodança ContemDança 2 como parte das atividades do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Corpo 
Cênico (NEPCênico). 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Requisitos mínimos:  

 Ambiente amplo, arejado e limpo adequado para a prática de trabalho corporal; 

 Projetor de dados (datashow); 

 Tela branca para projeção; 

 Equipamento de som com entrada auxiliar – p2 (para poder ser conectado com um notebook ou 
Ipad); 



  

Requisitos ideais (em adição aos requisitos mínimos): 

 Conexão com a Internet. 
Obs: O equipamento deve estar colocado no ambiente de forma a manter espaço livre para o trabalho 
corporal. 
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PRÉ-REQUISITOS 

A oficina é dirigida ao público em geral, incluindo coreógrafos, diretores, dançarinos, professores 
e alunos de dança e teatro que tenham interesse em desenvolver ideias criativas através da videodança. 
Não é necessária experiência anterior. 

IMPORTANTE: Os participantes, no momento da inscrição, para que possam aproveitar melhor o 
curso, devem trazer suas câmeras de qualquer tipo ou celulares que possuam a função de gravação em 
vídeo. Verificar bateria e espaço na memória com antecedência. 

VAGAS 

20. 

 


