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Resumo: O presente artigo dialoga a partir de uma breve abordagem sobre a 

artista/pesquisadora Sayonara Pereira e sua obra cênica ES-BOÇO.  Nesta situação objetiva-

se uma reflexão sobre a maturidade em cena e a relação mestre/discípulo presente no fazer 

artistico. 
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Title: Sayô Pereira: honesty and simplicity in the poetry of gesture 

Abstract: This article presents a brief view of the research/artist Sayonara Pereira and the 

piece  ES-BOÇO. From this view we can make a reflexion about maturaty in the sceane and the 

relation between master/disciple in the art work .  
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(In) Tradução  

O presente artigo tem o intuito de refletir sobre a maturidade cênica do artista. 

Para tanto citamos o trabalho da artista Sayonara Pereira (Sayô), ênfase à sua obra     

ES-BOÇO desenvolvida ao longo de seu Doutorado no Instituto de Artes da 

Universidade Estadual de Campinas, São Paulo/Brasil, entre os anos de 2004 e 2007. 

Desta maneira, apresenta-se um breve relato sobre os caminhos na dança da 

artista, citando como exemplo um olhar diante da obra ES-BOÇO. Assim, este trabalho 

constitui-se no resultado da vivência com Sayô Pereira no período em que a mesma 

desenvolveu sua pesquisa de Doutorado na UNICAMP.  

Cruz Neto (1998) e Thiollent (2007) definiriam esta realidade como observação 

participante e pesquisa-ação respectivamente. Esta opção de pesquisa permite ao autor 

não limitar sua pesquisa a aspectos burocraticos e acadêmicos, possibilitando-o 

desempenhar um papel ativo na pesquisa, ou seja, vivenciando de maneira próxima o 

objeto de pesquisa em questão.  

Zamboni (2006) afirma que: 

O ver não diz respeito somente à questão física de um objeto focado pelo olho, o ver em sentido 

mais amplo requer um grau de profundidade muito maior, porque o indivíduo tem, antes de 

tudo, de perceber o objeto em suas relações com o sistema simbólico que lhe dá significado... 
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olhar é ir além, é capturar estruturas, é interpretar o que foi observado (ZAMBONI, 2006:64-

66).  
 

1. Caminhos dançados 

 

Foi na cidade de Porto Alegre, extremo sul do Brasil que nasceu, no dia 03 de 

março de 1960 Sayonara Sousa Pereira. Ela, que retribuindo ao sonho de sua mãe, o de 

ser bailarina, iniciou os estudos em balé ainda menina, aos seis anos. 

Assim, em meio a amores e desamores com a dança, Sayô se formou na turma 

de nove anos de curso de balé clássico tendo ainda recebido “oito premios de presença... 

este prêmio significava um prêmio estimulo por 100% de frequencia durante o ano 

letivo na Escola de Dança.” (Pereira, 2010:173). Este fator logo revelou caracteristicas 

de dedicação e entrega que iriam nortear toda a trajetória da artista, e que a 

acompanham ainda em seu cotidiano. 

No ano de 1985, Sayô Pereira, a convite da coreógrafa alemã Susanne Linke, 

viaja para a Alemanha onde permaneceria residindo até o ano de 2004. Em território 

germânico a artista especializou-se na FOLKWANG HOCHSCHULE - Essen (1985), 

Escola dirigida por Pina Bausch.  

Distante de sua terra natal, de sua língua materna e cultura, foi na Alemanha 

onde pode consolidar sua carreira profissional. Durante o periodo de sua residência 

naquele país, pode trabalhar com vários artistas de formação eclética, como por 

exemplo: no Tanzthetaer Christine Brunel, onde permaneceu entre os anos de 1985 a 

1992; na cena independente com Simone Rorato, Armando Pekeno, em performances 

com o músico de jazz Peter Kowald e com a artista plástica Bárbara Heinisch, entre 

outros. 

 Dona de uma disciplina invejável Sayô Pereira presenteou o sudeste brasileiro ao 

se estabelecer profissionalmente na cidade de São Paulo como professora efetiva na 

Escola de Comunicações e Artes - Departamento de Artes Cênicas - da Universidade de 

São Paulo - ECA/ CAC/ USP no ano de 2010. 

 

2. Traços iniciais de uma pintura  

Sayonara Pereira partiu rumo ao Brasil buscando, em suas palavras, “re-

conhecer” sua patria e misturado com o desejo de passar adiante todas as informaçãoes 

que havia adquirido ao longo de sua vida profissional. Ou seja, percebia a necessidade 



de se conectar com sua cultura nativa, vislumbrando a possibilidade de mesclar a ela seu 

conhecimento adquirido.  Em seu livro, relata:  

“... quando se vive tantos anos em um país de língua estrangeira, se adquire certos 
defeitos de linguagem em relação a nossa língua materna. É muitas vezes mais orgânico 

mesclar várias línguas, decidir a palavra mais forte entre as diferentes línguas que se fala, 

pois, com o passar do tempo, sente-se certa dificuldade em ser claro quando se expressa 

determinados pensamentos em uma  língua só.” (PEREIRA, 2010:183). 
 

Foi assim que encontrou a oportunidade de ampliar seu conhecimento e 

experiência artiística no território academico, e a partir do desenvolvimento do seu 

Doutorado e do espetáculo cênico ES-BOÇO flui o seu processo de pesquisa neste novo 

ambito.  

Composto por cenas que se entrelaçam a partir de textos apresentados pela voz 

em off da própria coreógrafa, o espetáculo cênico trata de angústias e sentimentos 

inerentes ao ser humano, independente de sua classe, cor ou país de origem. É uma obra 

que trata da universalidade dos sentimentos e das dúvidas que a vida nos apresenta. 

Segundo Pereira, a voz em off que conduz o espetáculo possibilita que esta atue 

como  

“... um elo entre as cenas, uma consciência do autor e uma presença, mesmo não sendo 

a física, em praticamente todas as cenas... para o público, sua presença se faz constante através 

dos textos que são ouvidos em off, como se estes textos, estas palavras que as vezes narram um 
fato, pontuam outro, ou simplesmente deixam uma pergunta no ar, fossem pensamentos da 

própria autora” (PEREIRA, 2010: 93). 

 

A escolha das músicas tiveram segundo a artista, papel de uma “estrutura de 

“espinha dorsal” para a coreografia” e permitem um passeio do público por diferentes 

ritmos e ambientes sonoros.  

Desta maneira, as cenas elaboradas possuem uma simplicidade colorida, cores 

estas que revelam autenticidade e poesia no gestual. É uma obra que possui ritual 

próprio para sua execução e teve como agente norteador memórias, tanto dos 

interpretes, que narram o texto corporal de cada cena, como da própria coreógrafa. 

A peça é iniciada com os interpretes deitados no chão e cobertos por barbantes, 

estes que se assemelham a uma rede de pesca. Assim, a coreoógrafa se apresenta 

cenicamente e entao recolhe esta rede, que ao “livrar” os interpretes, estes “ganham 

vida” e podem um a um dizer, contar algo ao publico, algo de si, algo do mundo, do ser 

humano. 

Ao longo de toda obra a coreografia intercala entre movimentos ritmicos e 

grupais com gestos simples que se individualizam e pontuam o texto corporal. Em meio 



a unicidade de cada interprete o coletivo ganha vida e a simplicidade do gesto permite a 

clareza do que é dito. 

Pereira, ao relatar detalhes deste trabalho revela: 

“Com o andamento da coreografia percebi que o fator tempo no texto coreográfico 

apresenta um carater subjetivo, algumas vezes indo além do que foi realmente vivido pelo 
interprete, e a linha presente-passado-futuro não necessita obrigatoriamente ser definida com 

precisão. Talvez este seja um dos ingredientes mais curiosos dentro da criação coreográfica, na 

qual os limites da permuta entre o real e o imaginário, entre o tempo e o espaço sejam mais 
concentrados e assim se tornam mais flexíveis, oferecendo, desta maneira, lugar para mais 

poesia e fantasia.” (PEREIRA, 2010:85). 

 

3. O fazer artístico, poesia e entrega 

Considerando o fato de que ES-BOÇO foi realizada ao longo de um trabalho de 

pesquisa academica da artista/pesquisadora e que o mesmo englobou a participação de 

estudantes ao longo do processo de criação, algumas considerações podem ser feitas. 

Ao assistir esta obra de Sayô Pereira é possivel observar que a mesma reflete algumas 

características observadas, também na história da dança moderna alemã; entre elas, citamos a 

devoção e respeito do artista pela arte que realiza; fato este, que contribui para o que 

denominamos aqui de ritualização, ou seja, a entrega para o fazer artistico é tamanha, que o 

palco ganha um novo sentido, e a obra é apresentada como um ritual, uma necessidade.  

A relação estabelecida pelos interpretes/estudantes em cena remete a um rizoma:  

“...o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços 

não remete necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos 
muito diferentes, inclusive estados de não-signos. O rizoma não se deixa reconduzir nem ao 

Uno nem ao múltiplo... O rizoma procede por variação, expansão, conquista, captura, 

picada..”. (DELEUZE & GUATTARI, 1997:14) 
 

Desta forma, esta conexão em cena, estabelecida juntamente pela própria coreógrafa 

que integra o elenco, mesmo possuindo uma carreira ja consolidada, aponta para uma relação de 

transmissão de conhecimento entre “mestre/discípulo”, relação esta, que perpetua desde os 

primordios no ensino das artes, isto nos leva a entender que: 

 

“...o aprendizado da arte como transcendente, ancestral e intuitivo, como que realizado muitas 

vezes de forma artesanal; acontece na transmissão do conhecimento de uma geração para a 
outra, sendo necessários aos alunos não somente elementos técnicos, mas também elementos da 

vida comum que ultrapassam os limitem da sala de aula. Toda experiência de uma vida influi 

no aprendizado da dança; a dança nada mais é que a vida acordada e recordada, escrita no 

corpo.” (BANOV, 2011:p 81) 

 

Compreendendo esta relação no ensino e no fazer arte, apontamos para outra 

reflexão, em especial nas artes do corpo, que é o peso e a carga do interprete em cena. 

Um dos pontos notáveis na obra ES-BOÇO, é a maturidade do bailarino com a 

cena; ao assistir a peça é visível o peso cênico da artista Pereira que carrega em sua 



performance não apenas sua carreira consolidada, mas também o trajeto de sua vida. 

Como mensionado anteriormente, a maioria dos interpretes que dividem a cena, eram, 

no caso estudantes, jovens, com corpos jovens, mas que todavia, carregavam ainda 

pouca carga cênica. 

 

“O adulto criativo altera o mundo que o cerca, o mundo físico e psíquico; em suas atividades 

produtivas ele acrescenta sempre algo em termos de informação, e sobretudo em termos de 
formação... Formulamos aqui a idéia de que a criatividade se realiza em conjunto com a 

realização da personalidade de um ser: da maturação como processo essencial para a 

criação...” (Ostrower, 2008: 130) 

 

É a partir dos dizeres de Ostrower que gostaríamos de fazer um paralelo da 

relação da maturação do indivíduo como essência para o processo de criação, mas 

também focando o olhar na maturação como aperfeiçoamento do “ser cênico”. 

 

(In) Construção 

ES-BOÇO retrata poeticamente angustias e questionamentos inerentes a todo o 

ser humano. A simplicidade do gestual permite a poesia, e nos faz refletir sobre a vida, 

entretanto ela também revela faces diferentes da coreógrafa e de sua vida e nos 

apresenta sua verdade cênica enquanto interprete criadora. 

Sob tudo, o trabalho de Sayô Pereira, além do universo poético apresentado, 

permite questionarmos as relações atuais das artes; Ostrower relata que o indivíduo, 

amadurecendo progressivamente, se diferencia dentro de si, este fator juntamente com o 

trabalho realizado por Sayô traz uma perpectiva de longividade ao interprete ao mesmo 

tempo que amplia a atuação do profissional da dança em seu universo de trabalho. 

   

Artigo publicado  nos anais do III Congresso Internacional – Criadores Sobre 

outras Obras CSO’2012- Universidade de Lisboa-Portugal –março 2012. No site do 

Congresso (http://www.cso.fba.ul.pt/ ) pode ser acessada a edição PDF com as atas do 

III CSO’2012. Disponível em http://www.cso.fba.ul.pt/site/files/Atas_2012.pdf . 
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