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Articulando pedagogias que se entrelaçam e se (re)criam 
 

                                                                               Sayonara Pereira
1
,  

 

 

            Quando fui convidada pelo “Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Rituais e Linguagens: A 

elaboração estética” (GIP), coordenado pela Profa. Dra. Inaicyra Falcão dos Santos, para integrar o grupo 

de autores deste livro, como ex-orientanda, fui tomada por uma grande alegria, pois a proposta tem como 
fundo o desejo de criar, ensinar e repassar os conhecimentos apreendidos para novas gerações. A 

professora Inaicyra foi quem, mais precisamente, me iniciou pelos caminhos acadêmicos em solo 

brasileiro. 

           Festejar os caminhos da trajetória de Inaicyra Falcão dos Santos é articular uma pedagogia cheia 

de muita liberdade para a criação e para descobertas processuais. Esta pesquisadora-artista cênica 

caminha com a velocidade do tempo em que estamos vivendo, pois é rizomática quando trança, borda, 

ginga, assimila diversas influências e repassa a sua própria influência para jovens pesquisadores que se 

aproximam dela e, consequentemente, de seus saberes. Contudo sempre relembra, sutilmente, a todos, que 

não seja esquecida a reverência à tradição e aos ritos dos que nos antecederam.  

          O GIP foi criado em 2002 e teve o primeiro evento público em 2005, chamado S@raus em 

Progresso, no qual estive presente. Os integrantes do grupo tinham como desejo, acima de tudo, conhecer 

os trabalhos dos demais integrantes, cruzar pesquisas e produzir mais e mais. Este livro é, portanto, fruto 
direto das atividades do GIP e mantém as mesmas características, à medida que traz, em um único 

documento, os relatos e experiências dos diferentes pesquisadores que transitaram pelo grupo nos últimos 

anos. Comentei, à época, que Inaicyra era como um farol emanando muita luz e energia, onde novos 

pesquisadores aportariam sempre para “beber naquelas águas”. 

               Pessoalmente tive uma carreira profissional bastante ativa. Vivi e atuei por duas décadas na 

Alemanha (1985-2004); primeiro como bailarina, e depois somando os trabalhos coreográficos ao meu 

tear. Nos últimos anos, na Alemanha, duas grandes questões começaram a me perseguir. Por um lado 

reconhecia o privilégio que havia sido estar próxima aos ensinamentos de alguns dos mestres da German 

Dance, nos anos de estudos na Folkwang Hochschule de Essen, e havia o desejo de passar adiante estas 

informações. Do outro lado havia o desejo visceral de me conectar, um pouco mais, com a cultura 

brasileira, realizando pesquisas teórico-práticas que encontrassem diálogo com o conhecimento 
estrangeiro que havia adquirido.  

A Folkwang Hochschule de Essen teve seu departamento de dança fundado pelos pedagogos e 

artistas da dança Kurt Jooss e Sigurd Leeder, em 1927. O programa de dança da escola foi planejado para 

prover as necessidades de um bailarino até seu ingresso na carreira profissional e para pedagogos em 

dança, com a duração de quatro anos. O objetivo de Jooss, e atualmente dos professores que continuam a 

empregar a intenção dos seus ensinamentos, é o de formar bailarinos que aprendam a desenvolver, através 

de elementos que já existam no seu corpo, a técnica, e a partir desta compreensão ampliar as 

possibilidades para trabalhar com ótima precisão, sinceridade e humanidade. Ao ampliarem seus 

conhecimentos, e trabalhando na procura e no encontro de um ajuste ao que melhor se adapte à sua 

individualidade, os alunos podem atingir um desenvolvimento mais efetivo. Do mesmo modo, os alunos 

são instigados a perceberem a existência de muitas maneiras e possibilidades para que sua forma 
individual de expressão seja experimentada. A escola direciona os alunos a um aprendizado como se estes 

estivessem realizando um “processo de criação”, que, com o passar dos anos de estudo e formação, os 

fará subir de nível. Mesmo prezando pelas experiências que dão ênfase à individualidade artística de cada 

aluno e às criações coreográficas, a formação na Folkwang oferece possibilidades para que o aluno 

desenvolva e aprimore a sua técnica de dança. O que sempre vem à tona é que, mais do que formar 

“dançarinos”, o objetivo do corpo docente da Folkwang Hochschule é formar pessoas-dançantes, e este 

pensar-dançar ancora-se na tradição do pensamento do fundador da escola, o coreógrafo e pedagogo Kurt 

Jooss. 
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Tomei a liberdade de discorrer brevemente sobre a ideologia que está por trás da proposta 

pedagógica da Folkwang Hochschule de Essen porque, como ex-aluna desta instituição, trago em meu 

corpo este mesmo tipo de ideologia e aspirações para a minha dança e, em solo brasileiro, foi justamente 

a valorização da história pessoal encontrada na proposta Corpo e Ancestralidade que me permitiu assumir 

aquilo que mais me marcou em minha formação na Alemanha: a busca de uma dança que permitisse 

trabalhar no próprio gesto a sinceridade e a humanidade do bailarino.  

 

   
 

Figura 1. Saudades (1996).                           Figura 2. Traum und Befreiung (1988) 

Coreografia e Interpretação: Sayonara Pereira                     Coreografia: Christine Brunel 
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O “novo” primeiro passo foi realizar um curso de graduação em pedagogia da dança na 

Hochschule Für Musik und Tanz Köln
2
, Alemanha, entre os anos de 2001 e 2003, para sistematizar o 

ofício de professora de dança, que já exercia desde tenra idade. Ao longo dos anos de aprendizado na 

Hochschule de Köln, percebi que gostaria de aprofundar meus estudos acadêmicos e intuí que estudar no 
Brasil seria o segundo passo natural.  

Iniciei minhas primeiras buscas, via internet, para fazer contatos com pessoas com experiência 

acadêmica, foi quando cheguei ao nome da Profa. Dra. Inaicyra Falcão dos Santos. Transcrevo a seguir 

um trecho de minha tese, que foi posteriormente publicada (2010), em que falo sobre como se deu meu 

encontro com Inaicyra:  

 
Depois de algumas tentativas frustradas consegui marcar uma entrevista com a Professora 

Inaicyra e vim especialmente para visitá-la na UNICAMP, em dezembro de 2002. Já no primeiro 

encontro pareceu-me que nós nos conhecíamos há muito tempo, pois houve uma grande empatia, 

confiança e interesse de ambas as partes. E, nesta primeira conversa, percebemos vários fatos em 

comum nas nossas trajetórias profissionais. A pesquisa da Professora Inaicyra, “Corpo e 

Ancestralidade”, me contagiou porque, sinteticamente, pretende que cada indivíduo busque a 

trajetória de seus ancestrais para assim chegar à  história pessoal,  identificando-a, conhecendo-a 

e valorizando-a. Faz  com que as pessoas estejam mais  conscientes dos diversos e, a partir deste 

conhecimento, possam aceitá-los com um maior entendimento. Desta forma, tornam-se pessoas 

especiais, com maior autoestima pelo que trazem mapeadas no seu próprio corpo e na sua 

história de vida (PEREIRA, 2010: 184). 

 
   Fui aceita no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Estadual de Campinas, 

onde pude desenvolver, entre os anos de 2004-2007, a tese de doutorado orientada pela Professora 

Inaicyra “Rastros do Tanztheater no Processo Criativo de ES-BOÇO - Espetáculo Cênico com Alunos do 
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Instituto de Artes da UNICAMP”, resultado deste trabalho conjunto. Foi uma tese na qual a parte prática 

foi realizada com os alunos do Instituto de Artes da UNICAMP e, além disso, acrescentou às minhas 

experiências anteriores o exercício de executar, com mais aprofundamento teórico-prático, as funções de 

pesquisadora, pedagoga, coreógrafa e bailarina, ao mesmo tempo em que desenvolvi uma metodologia 

para alicerçar os caminhos que estava percorrendo. 

 

                         

                 
Figura 3. Coreografia ES-BOÇO (2004-2007). 

 Foto: Vera Athayde, acervo particular da autora.                                                            

  

A coreografia ES-BOÇO foi realizada com base nos princípios do Tanztheater
3
, que se ancora 

filosoficamente no fato de permitir que o intérprete utilize-se de vários caminhos para o processo de 

criação do gesto. Entre estes caminhos, ele pode fazer uso do vocabulário aprendido no ballet clássico e 

nas diferentes técnicas de danças contemporâneas, obtendo, assim, certa liberdade para que transcenda as 

formalidades destas técnicas e possa, ainda, juntar a tudo isso o uso da expressividade e dos meios 

encontrados no teatro. 

Igualmente, o intérprete, trabalhando dentro dos princípios desta expressão, traz elementos 
pertencentes à sua história de vida, seu cotidiano, e agrega elementos de suas experiências pessoais e seus 

talentos individuais. Os conflitos da alma humana presentes em cada um e o imediatismo nas reações 

corporais destes intérpretes influenciaram a tônica de ES-BOÇO. Do mesmo modo, ao longo da peça 

trabalhou-se com repetições de movimentos, improvisações dirigidas e colagens cênicas, nas quais várias 

e diferentes ações acontecem ao mesmo tempo. O uso da palavra é encontrado de distintas formas na 

peça: ora na voz dos intérpretes, ora na voz in off que aparece na trilha sonora como uma narração poética 

do que acontece na cena, a partir de textos do autor Milan Kundera.  

 

Os rastros do Tanztheater 

 

Todos os elementos e práticas que podem ser encontrados em ES-BOÇO, provenientes do 

Tanztheater, conectam este processo de criação ao trabalho de quatro protagonistas que foram 
investigados e estudados na parte teórica da pesquisa de doutorado realizada. Eles são, respectivamente, 

Kurt Jooss, Dore Hoyer, Pina Bausch e Susanne Linke. Descrevo, a seguir, os marcos principais das 

trajetórias de cada um destes grandes nomes da dança que delimitaram a criação do Tanztheater, por ter 

sido este um dos nortes metodológicos da realização de minha pesquisa. 

Kurt Jooss (1901-1979) foi bailarino, coreógrafo e pedagogo alemão. Estudou com Rudolf Von 

Laban e também foi bastante influenciado por Jaques Emile Dalcroze. Possível autor da filosofia do 

Tanztheater, movimento de dança que ocorreu na Alemanha a partir de 1932, sua característica marcante 

foi a transcendência da técnica do ballet clássico, utilizando-se da dramaticidade do teatro. Jooss é autor 

da obra A Mesa Verde (1932), coreografia que se tornou um marco para a dança moderna, pela sua 

concepção e pela maneira teatral de se confrontar com uma temática social tão forte como a guerra e suas 

reverberações. Fundou o departamento de dança da Folkwang Hochschule de Essen, Alemanha, em 1927. 
Foi exilado durante a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, onde, na cidade de Darllington, fundou uma 
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nova escola, nos moldes da Folkwang, juntamente com o também pedagogo Sigurd Leeder. No seu 

retorno à Alemanha, após o termino da guerra, reassumiu o departamento de dança da Folkwang e cria 

também o Folkwang Ballet. 

Dore Hoyer (1911-1967) foi bailarina e coreógrafa de descendência alemã. Teve contato com os 

ensinamentos de Emile Jaques Dalcroze, por ter se formado Professora de Ginástica Rítmica pela escola 

Villenvorort Blasenwitz, uma filial da escola de Hellerau. Depois disso, estudou mais quatro anos na 

escola dirigida por Gret Palucca, em Dresden. Ainda jovem, iniciou sua carreira de bailarina-solista 

inspirada em poemas e em músicas compostas especialmente para ela. Aceitou contratos em diferentes 

teatros alemães e participou de várias montagens dirigidas por Mary Wigman e pelo bailarino Harald 
Kreutzberg. Esteve, ao longo dos anos 1950, em turnê pela América latina. Sua obra foi vasta e visceral; 

todavia, a obra que mais se popularizou foi o ciclo Affectos Humanos (1962), composto pelos solos: 

Eitelkeit (Vaidade), Begirde (Desejo), Hass (Ódio), Angst (Medo) e Liebe (Amor), e que tem sido 

dançado até os dias de hoje por diferentes bailarinos-pesquisadores de diversas nacionalidades.  

Pina Bausch nasceu em 1940, na cidade de Solingen. Com a sua coreografia, levou a dança para 

fora de seus padrões e formalidades e, como diretora do Wuppertal Tanztheater, companhia Ópera da 

cidade de Wuppertal, cunhou o novo conceito do Tanztheater contemporâneo. Entre 1955 e 1958, estudou 

e formou-se em dança na Escola Folkwang da cidade de Essen, sob direção de Kurt Jooss. A seguir, 

estudou dança nos EUA entre 1959 e 1962, onde trabalhou com Paul Taylor e Antony Tudor, entre 

outros. Em 1962, retorna à Alemanha a pedido de Kurt Jooss para torna-se bailarina solista no Folkwang-

Ballett, companhia recém-inaugurada por Jooss. Em 1968, realizou sua primeira coreografia para o 
Folkwang Ballett: “Fragment”. Entre 1969 e 1973, foi diretora artística, coreógrafa e bailarina do 

Folkwang Tanzstudio. Entre 1983 e 1989, dirigiu o departamento de dança da Folkwang Hochschule e,  

entre 1983 e 2009,  somou a isto  a direção artística do Folkwang Tanzstudio. Em 1973 foi nomeada 

diretora do Ballet der Wuppertaler Bühnen, rebatizado de Tanztheater Wuppertal-Pina Bausch, 

mantendo-se na direção da companhia até 2009, ano de seu falecimento.    

Susanne Linke (1944 - ) teve sua primeira formação com Mary Wigman, em Berlim, antes de 

estudar na Folkwang Hochschule, em Essen. É responsável pela unificação da herança da Dança de 

Expressão/Ausdruckstanz com o Tanztheater contemporâneo alemão, e influenciou decisivamente a 

paisagem coreográfica da Alemanha – e, por que não dizer, do mundo. Integrou entre 1970 e 1973 o 
Folkwang Tanz Studio, tendo como diretora artística Pina Bausch. Na mesma época, começou a 

desenvolver seus primeiros trabalhos coreográficos e, dentro de poucos anos, alcançou reconhecimento 

internacional por seus solos e coreografias para diferentes companhias internacionais. Recebeu vários 

prêmios por suas coreografias e excursionou pela Europa, Índia, Austrália e América do Sul e do Norte. 

Por dez anos, até o verão de 1985, Susanne Linke dirigiu o Folkwang Tanzstudio. No início da década de 

1990, fundou a "Companhia Susanne Linke", onde tem criado diferentes obras, além de remontar suas 

obras de repertório para solistas e companhias internacionais. Em 2007, Susanne Linke foi agraciada com 

o prêmio Deutscher Tanzpreis em reconhecimento por seus méritos na dança moderna na Alemanha, e 

em 2008, recebeu a ordem "L'officier de l'orde pour les arts et des lettres" pelo ministério da cultura da 

França.   
Nas disciplinas que venho lecionando em programas de pós-graduação, como, por exemplo, a 

disciplina “Processos (em) Criação - com ênfase em aspectos encontrados na German Dance”, ministrada 
no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Estadual de Campinas no 2º semestre de 2007 

e no 2º semestre de 2008, bem como no 1º semestre de 2011 no Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas da USP, procuro sempre abordar pelo menos estes quatro nomes, entre outros. 

 
Trajetos no Brasil 

 

Dentro deste itinerário, que vem sendo percorrido, atualizado e incrementado, desde o ano de 

2007 tenho exercido as funções de pedagoga, orientando a formação teórico-prática de alunos-intérpretes 

de cursos de graduação e pós-graduação, procurando oferecer ferramentas para um maior aprofundamento 

no treinamento físico, difusão e sistematização de conhecimentos. Como justifica Santos: 

 
O reconhecimento do educador e do educando a partir de suas experiências e mundos seria uma 

das formas sadias do trabalho educacional criativo, fazendo com que essa realidade possa levar o 

educando cônscio a criar o seu próprio caminho de autodescoberta. Esse comportamento do 

educador admite que cada indivíduo numa sala de aula seja portador de uma história 

desconhecida ao grupo e que a oportunidade dessa vir ao conhecimento será um enriquecimento 

para o grupo como um todo  (1996: 26).  

 

  Tenho exercido a função da coreógrafa-diretora, que se move e se influencia nas reações dos 

intérpretes com quem tenho tido o prazer de trabalhar, além de desenvolver novas matrizes corporais que 
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venham a gerar expressividade e emoções. Esta função ativa muito a intuição, quando, ao buscar a 

matéria-prima para incluir à concepção da cena, vou desvelando muitas camadas dos intérpretes antes por 

todos desconhecidas.  Jean Lancri  afirma: “Não há criação a menos que se faça existir o que não existia, 

mas que, sem mim, teria  podido existir” (2002: 33).  

  Tenho exercido também a função de pesquisadora, que busca informações científicas para 

construir a estrutura que formará tanto a parte teórica quanto a parte prática das pesquisas que venho 

desenvolvendo. E, igualmente, tenho servido como bússola para as pesquisas que oriento, sempre na 

busca de coerência naquilo que ainda não é estável e confiando ser precisa para alcançar a maioria dos 

objetivos pretendidos. Esta é uma função que venho tentando desenvolver da maneira mais centrada 
possível a partir dos temas e subtemas propostos, visando gerar, assim, material científico e de pesquisa, 

que são bastante necessários nessa área acadêmica.  Lévi-Strauss escreve: “todo mundo sabe que o artista 

parece-se ao sábio e ao artesão simultaneamente: com meios artesanais, ele confecciona um objeto 

material que é, ao mesmo tempo, objeto de conhecimento” (LEVI-STRAUSS, apud Lancri, 2002: 23). 

Percebo que na maioria das vezes uma função adentra na outra, dialogando e buscando contribuições de 

uma ou de todas as outras funções exercidas.   

                 Uma das particularidades que venho aplicando no meu trabalho dentro da universidade é a 

possibilidade de percorrer caminhos que possam auxiliar a adentrar minhas pesquisas tanto no campo 

teórico quanto prático. Desta maneira, tenho a oportunidade de aprofundar o que é investigado. Nas 

palavras de Catanni: 

 
(...) encontrar uma metodologia de trabalho que ajude a expressar o que se quer, da  forma como 

se quer, e manter o espírito investigativo sistemático são maneiras de aprofundar e enriquecer a 

obra, ampliando a sensibilidade e a qualidade do processo criativo (CATTANI, 2002: 39).    

  

 

   Reverberações de Corpo e Ancestralidade 

 

Somando a valorização que a Folkwang Hochschule de Essen faz da formação do bailarino 

centrada em seus próprios processos criativos – uma herança de minha formação – ao foco na busca, pelo 

próprio bailarino, da sua ancestralidade como fomento para a criação, trazida pela Professora Inaicyra 

com a proposta Corpo e Ancestralidade, minhas experiências atuais começam a dar novos frutos, que, por 

sua vez, deixam rastros. Fica o aprendizado de que o bailarino, em seu fazer e pensar a dança, está em 

constante mutação e é, também, agente de transformações na sociedade em que vive e com a qual interage 

através de sua dança 
Um de meus trabalhos atuais está ligado à proposta curricular para as escolas de rede pública do 

Estado de São Paulo, um projeto vinculado à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

desenvolvido entre 2008 e 2011 (MARTINS; PICOSQUE; MAKINO; PEREIRA,2008-2011). Foi proposto a 

todos os professores a utilização de um material padronizado, informando as matérias a serem ensinadas 

aos alunos, as especificações prévias das ações a serem desenvolvidas pelos professores, os objetivos que 

deveriam ser alcançados, as estratégias e procedimentos que deveriam ser utilizados e, concluindo todo o 

trabalho, métodos e critérios de avaliação.  O projeto foi considerado ousado e inovador pela Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo, e está também apoiado na utilização de vários materiais 

pedagógicos, tais como: apostilas no formato de cartilha, jornal e DVDs.  

Com ênfase na centralidade da linguagem nos processos de desenvolvimento dos alunos, 

amparada em habilidades e competências, os conteúdos propostos nestes materiais didáticos foram 

articulados tendo como foco as ações que acontecem na sociedade atual e o mundo do trabalho do qual o 
aluno irá participar ao término de sua formação. 

 Como decorrência deste projeto, fui convidada a integrar a equipe de “ARTE – linguagens, 

códigos e suas tecnologias” junto às professoras-autoras Mirian Celeste Martins, Gisa Picosque e Jéssica 

Makino; eu fiquei responsável pelos capítulos “Das situações de aprendizagem em Dança”, que foram 

criados para o projeto ano I-2008, sob a coordenação das professoras Martins e Picosque. 

 A função dos cadernos criados para este projeto era delinear denominador comum para que os 

professores tivessem uma linha de pensamento nas situações de aprendizagem que optassem por 

desenvolver com seus alunos. Igualmente, recebiam orientações sobre a quantidade de aulas necessárias 

para a aprendizagem ou recuperação da aprendizagem dos conteúdos propostos e, ainda, informações 

sobre os recursos necessários para a viabilização, das denominadas “situações de aprendizado” e os 

procedimentos a serem adotados pelo professor.  
A partir do ano II -2009 até o presente, os Cadernos do Professor têm sido reelaborados, 

revisados e editados, com um segundo caderno dirigido para os alunos e denominados Cadernos dos 

Alunos, ambos incluindo as atividades para 5a, 6a, 7ª e 8a séries do Ensino Fundamental e 1a e 2a séries do 
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Ensino Médio. Estes cadernos passaram a ser um acessório fundamental no auxílio da programação que é 

desenvolvida em sala de aula.  

Dentro das atividades que os cadernos trazem para serem desenvolvidas em sala de aula estão 

atividades interdisciplinares em diferentes disciplinas e atividades que incluem a participação de 

integrantes da comunidade onde a escola está localizada, que trazem muitas vezes suas experiências e 

habilidades para a escola. Neste projeto dou seguimento a um ideal de interdisciplinaridade adquirido ao 

longo de toda minha formação e que está presente, também, na proposta pluricultural de dança-arte-

educação da Professora Inaicyra.  

 Outro trabalho importante de mencionar é a criação do espetáculo Transi(s)tórias. Este projeto 
foi concretizado entre os anos de 2009 e 2010, realizado juntamente com a bailarina e pesquisadora Luiza 

Banov, e a diretora, atriz e pesquisadora Verônica Fabrini. Para tal projeto obtivemos a aprovação do 

Ministério da Cultura mediante a Lei Rouanet para captação de recursos. Neste trabalho atuei como 

pesquisadora, diretora geral e intérprete; esta última função exerci juntamente com as duas outras artistas. 

Com este projeto iniciamos um amplo processo de intercâmbio e a experiência da investigação gerou um 

produto cênico amparado nos preceitos do Tanztheater, e de Corpo e Ancestralidade, desenvolvida pela 

professora Inaicyra Falcão dos Santos.  

Na cena, as relações e ações dos intérpretes se estabelecem de maneira a demonstrar a ideia de 

trânsito, transitar, viajar. Alguns lugares apresentados na peça levam os intérpretes a pontos em comum, 

onde são conjugadas experiências pessoais, de suas histórias de vida, que podem sugerir igualmente 

experiências que, apropriadas, tornam-se coletivas.   
                Transi(s)tórias  trabalha  com  linguagens cênicas da contemporaneidade que se influenciam 

pela cenografia-videográfica, pela concepção da iluminação, pela trilha sonora, pelos adereços, pelos 

figurinos, e onde o constante transitar dos artistas-criadores recriam  novas maneiras de estar tanto no 

mundo como em cena. Os artistas-criadores e autores-intérpretes desenvolvem nesta obra possibilidades 

de dialogar com novas formas de se relacionar cenicamente.  

              A proposta partiu da inserção a partir do gestual criado individualmente por cada um dos 

intérpretes. Estes gestos geraram um banco de gestuais, do qual os intérpretes puderam se utilizar, 

combinar, transformar; fazendo com que a utilização de uma frase coreográfica viesse a ser realizada pelo 

grupo; juntos, parte, ou com diferentes combinações. Por meio das ações cênicas foi inaugurado um 

debate mais amplo em torno do corpo, suas relações com a expressão artística em dança, teatro e 

performance contemporâneas.  
              Desta maneira, ao transitarem por vias de mãos duplas, fronteiras estilísticas puderam ser 

diluídas e, assim, uma unidade artística no universo particular de cada uma das intérpretes-criadores foi 

encontrada e respeitada. Tendo como pano de fundo as diferentes personalidades e estações da vida das 

intérpretes-criadoras, Transi(s)tórias  serviu também como uma reflexão atual de um passado recente.  

 

                                          
                     Figura 4. Transi(s)tórias (2010) –Verônica Fabrini, Sayonara Pereira, Luiza Banov.  

       Foto: João Maria Silva Junior 

 

Um terceiro trabalho a comentar é a orientação da pesquisa de mestrado “Dança Teatral – 

Reflexões sobre a poética do movimento e seus entrelaços”, de Luiza Banov, realizada entre os anos de 

2009 e 2010. Na função de orientadora, auxiliei no encontro de pesos e medidas que foram se adequando 

no percurso da investigação. A possibilidade de orientar uma aluna de mestrado se deu em virtude de eu 
me encontrar, à época, realizando pós-doutoramento, intitulado “O quê escreve e descreve o gesto”, sob 

supervisão da Profa. Dra. Cássia Navas, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo. Por esta razão, fui credenciada no Programa de Pós-Graduação em Artes da UNICAMP como 

professora-colaboradora e, desta maneira, pude oferecer vagas para orientação no curso de mestrado. 
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Luiza Banov foi, portanto, minha primeira orientanda no Programa, tendo desenvolvido sua pesquisa 

também bolsista da FAPESP.   

Luiza Banov havia sido minha aluna anteriormente no curso de graduação em dança da 

Universidade Estadual de Campinas, e havia realizado trabalho de conclusão de curso sob supervisão 

minha e de Inaicyra. A aluna também integrou o processo de criação de ES-BOÇO, espetáculo cênico 

desenvolvido ao longo do doutorado que realizei na mesma universidade, sob a orientação da Professora 

Inaicyra, como já havia mencionado anteriormente.  

 A pesquisa de campo de Banov (2011) envolveu dois meses de estudos na Folkwang 

Hochschule, participando das aulas em diferentes técnicas de dança e, oportunamente, recebeu um 
convite feito por Susanne Linke para estagiar na remontagem de sua obra Frauenballett, de 1981. O 

estágio foi realizado nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, junto ao elenco da companhia Folkwang 

Tanzstudio, na cidade de Essen, Alemanha, sob a direção da própria coreógrafa. Esta possibilidade se 

revelou de valor inestimável e contribuiu muito para a realização da pesquisa de mestrado, nos mais 

diversos sentidos, e em especial como experiência artística.  

 A aluna, interessada em pesquisar um segmento específico da dança alemã, rastreou a riqueza da 

história daquele povo e as influências que foram sofridas e refletidas na dança criada nas bases de um país 

em reconstrução. Estudou em detalhes a metodologia de três pedagogos em dança da tradição Folkwang, 

respectivamente: Hans Züllig
4
, Jean Cébron 

5
, e Lutz Förster 

6
.   

 Igualmente, adentrou as origens do Tanztheater e escolheu a trajetória e a obra da coreógrafa 

Susanne Linke para rastrear. Mediante sua pesquisa teórico-prática teve a oportunidade de conhecer a 

prática da coreógrafa, ao participar do treinamento corporal diário, criado e ministrado por ela, além do 

estágio propriamente dito para a remontagem de uma das suas obras de repertório. 

 Assim, “Dança Teatral – Reflexões sobre a poética do movimento e seus entrelaços” apresenta 

uma pesquisa muito bem cuidada, na qual a aluna sugeriu caminhos a serem trilhados, suscitou 

questionamentos e ofereceu, com seu trabalho, hoje concluído, novas ferramentas de investigação aos 

artistas da dança interessados em percorrer e aprofundar percursos originais dentro deste tema. Somando 

a tudo isto, ainda desenvolveu e descreveu o processo criativo do solo, intitulado “Aos que aqui 

estiveram”, parte prática de sua pesquisa.  

             Em sua criação cênica Luiza Banov procurou dialogar com aspectos da movimentação e formas 
de exploração do espaço dos autores-coreógrafos pesquisados, no desejo de transcender o apreendido e 

trilhar um caminho mais pessoal. Igualmente chamou atenção, dentro de sua pesquisa, para o desejo de 

estabelecer relações entre os corpos e os lugares em que eles habitam. Estes caminhos (re)encontram 

pontos de conexão com o segmento da pesquisa e vivências que tenho realizado no ultimo período, mais 

especificamente, com as memórias gravadas e inscritas no corpo do intérprete cênico e a análise de 

gestuais, em associação com elementos encontrados no Tanztheater. Da mesma maneira, encontra pontos 

de conexão com alguns aspectos que a Professora Inaicyra vem desenvolvendo por meio de seus estudos 

e pesquisas ao longo das últimas décadas.  

 

 

                                                   
4 

Hans Züllig - Nascido no ano de 1914, na Suíça, Hans Züllig iniciou seus estudos com Kurt Jooss e seu colaborador Sigurd 

Leeder. Foi membro da primeira montagem da coreografia de Jooss, A Mesa Verde (1932). A técnica de aula desenvolvida por 

Züllig, apesar de, na barra, ainda manter-se fiel à estrutura do ballet clássico, insere novos elementos a estes mesmos exercícios, de 

forma que o tronco, em sua maior parte, ganha um novo significado, e a ele são adicionados impulsos que interagem com os 

movimentos das pernas. Hans Züllig dedicou toda sua vida à dança; foi mestre de Pina Bausch, Susanne Linke, entre outros, e 

lecionou até o ano de seu falecimento (1992) na Folkwang Hochschule de Essen e em diversas escolas e companhias internacionais. 
5
 Jean Cébron - Nascido em 1938, em Paris, Jean Cébron realizou suas primeiras aulas de balé nos anos de 1945 e 1947, com sua 

mãe, que era solista e professora da Ópera de Paris. Desde então, desenvolveu sua carreira para nunca mais parar. Entre os anos de 

1948 e 1954 foi solista no Balé Nacional de Santiago do Chile e, paralelamente, já exercia a função de professor, ministrando aulas. 

Continuou seus estudos na Jooss-Leeder School durante os anos de 1954 a 1957, na qual fez conexões com a dança americana, 

dançando nos Estados Unidos por três anos. Entre os anos de 1962 e 1964 foi solista, professor e coreógrafo do Folkwang Ballet, 

dirigido então por Kurt Jooss. Além disto, participou da consagrada peça de Jooss - A Mesa Verde, dançando o personagem da 

“morte”. 
6
 Lutz Förster - Membro do Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch desde 1975, obteve sua primeira formação na Folkwang 

Hochschule, sendo presentemente seu diretor. Förster estudou com Hans Züllig e Jean Cébron. Após o período de estudante, 

integrou o Folkwang Tanzstudio e, nos anos de 1981 e 1982, passou várias temporadas em Nova York dançando, principalmente 

com a José Limón Dance Company, da qual participou, em 1984, como Diretor Artístico Associado. Interpretou coreografias de 

José Limón, Anna Sokolow e Meredith Monk, entre outros. Förster possui vasta experiência como professor de dança, tendo 
trabalhado como professor convidado nas companhias de Reinhild Hoffmann, Susanne Linke, Urs Dietrich, Daniel Goldin, Joachim 

Schlömer, Kuo Chu Wu, City Contemporary Hong Kong, Modern Dance Theatre Ankara, na Costa Rica, em St . Petersburg e em 

universidades do México, Texas, Istanbul e Bogotá, além de "Summer Residencies", em Berlim, Munique, Viena e Jacob’s Pillow, 

USA.  
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Figura 5. Aos que aqui estiveram (2011).   Figura 6. Luiza Banov, Susanne Linke, Sayonara Pereira (2009)                                 

Coreografia e Interpretação: Luiza Banov                Foto:  Otávio Pereira                                      

Foto:Claudia Echenique                

                                                                                                                                     

                
                 Finalmente, o quarto e último trabalho a comentar no contexto das reverberações da pesquisa 

que venho desenvolvendo tanto na universidade, como de extensão, é a criação do Laboratório de Estudos 

e Pesquisas em Tanztheater (LAPETT), que atualmente coordeno. Percebi que era necessário criar um 

grupo de pesquisa para assentar pensamentos e ideias nas discussões que estamos realizando em todos os 

projetos citados e, também, para estar em diálogo mais pontual com artistas e pesquisadores da 

contemporaneidade, que se identificam com o tema da pesquisa em desenvolvimento.  

                O LAPETT nasceu para ser um núcleo acadêmico voltado à pesquisa em Tanztheater. Sediado 

junto ao Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo (CAC/ECA/USP), a proposta do núcleo é o ensino e pesquisa tendo como base os fundamentos do 

pensamento do pedagogo e coreógrafo alemão Kurt Jooss. O laboratório conta com a assessoria 

acadêmica, sempre que necessário, de professores parceiros das áreas de Teatro, Música, Artes Visuais, 

Multimídia e Dança; e é integrado por artistas-pesquisadores oriundos dos cursos de graduação e pós 
graduação da USP e da UNICAMP. 

O LAPETT ministra aulas expositivas, seminários, oficinas de técnicas de danças e artes cênicas 

com o objetivo de aprimorar o aprendizado dos artistas-pesquisadores dentro dos paradigmas do 

Tanztheater de Kurt Jooss, em diálogo com a dança contemporânea, teatro e performance. Como 

resultado da consolidação deste núcleo, estão sendo desenvolvidas monografias, teses, artigos, peças 

coreográficas, cursos de extensão e outras formas de produções artísticas complementares, que 

contribuirão no aprimoramento dos cursos universitários de artes cênicas no Estado de São Paulo e que 

frequentemente levam os pesquisadores do laboratório a praticarem um diálogo com outras comunidades 

externas a universidade.    

                        

(In) Conclusões 

 

Ao fazer um recorte transversal das pesquisas que estão sendo desenvolvidas a partir da proposta 

Corpo e Ancestralidade, neste momento, percebo que estão se desenvolvendo e avançando com certa 

projeção. Seus desdobramentos estão construindo uma descendência acadêmico-artística com 

características bastante particulares, e esta descendência – que está se distendendo, se entrelaçando, e se 

recriando – pode ser muito bem compreendida na imagem do rizoma, desenvolvida pelos filósofos 

franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari.  

 

Para Deleuze e Guattari, rizoma significa “raiz sem núcleo central” e sugere uma mudança na 

composição do conhecimento e da comunicação:  

 
O rizoma conecta um ponto qualquer a outro ponto qualquer, e cada um dos seus traços não remete 

necessariamente a traços de mesma natureza, ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes (...). Ele não é 

feito de unidades, mas de dimensões, ou antes, de direções movediças. Não tem começo nem fim, mas sempre 

um meio, pelo qual ele cresce e transborda. Ele constitui multiplicidades (1995: 34). 

 

Quando cada um dos pesquisadores que tiveram a Professora Inaicyra como orientadora 

chegaram, por algum motivo, até a Universidade Estadual de Campinas, traziam dentro de si com certeza 
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muitas ideias, desejos, visões e deslumbramentos. Alguns talvez trouxessem ideias esboçadas sobre o que 

pretendiam pesquisar; outros queriam realizar tantas descobertas que, talvez, fosse preciso dilatar o tempo 

para que chegassem ao final das pesquisas.  

Finalizo transcrevendo um trecho de meu livro para concluir este pensamento sobre os rastros 

que toda pesquisa deixa por detrás de todo pesquisador:  

 
Nosso conhecimento contemporâneo é próprio de nossa atuação e experiências na vida cotidiana. 

Os acontecimentos que preencherão nosso futuro acontecerão em um processo contínuo 

organizando-se e desorganizando-se, deixando muitas vezes rastros pelos caminhos que surgirão, 

se cruzarão e se desenvolverão em ligações originais. Todavia estas ligações serão na maioria 

das vezes imprevisíveis (PEREIRA, 2010: 76). 

 

  
 

As incertezas iniciais de cada “orientando” transformaram-se, ao longo da jornada, em segredos 

pessoais de cada um. Todavia, o que posso considerar como denominador comum entre os integrantes do 

GIP ao longo do período em que atuei no grupo é que todos foram cativados pela pessoa “Inaicyra”. Sua 

pontualidade e transparência, sua maneira correta de ser, sua voz cheia de talento, suas expressões verbais 

poéticas... Sua pedagogia tem ginga, ritmo e busca sempre a transcendência 

 

 

 

Este texto é o Capitulo 5 (pagina 119-134) do livro intitulado: 

RITUAIS E LINGUAGENS DA CENA: Trajetórias e pesquisas sobre Corpo e 

Ancestralidade  

Organizadores: Gustavo Côrtes, Inaicyra Falcão dos Santos, Mariana Baruco Machado Andraus 

Curitiba, Editora CRV: 2012 – ISBN 978-85-8042-282-5 
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