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                Resumo: 

                Este artigo pretende localizar o corpo do interprete que ao esboçar a sua essência,  

através da obra autoral, experienciará o espaço através de suas memórias. Memórias  

corpóreas estas armazenadas em sua ancestralidade, as quais reconhecem fatos que  

permearam seu passado, recuperando situações pessoais vividas ou históricas que através  

do imaginário viabilizará uma possível verbalização ou representação cênica.  
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                 Abstract: 
 
                                   Bodies sketching memories 
                 This article intends to locate the performer body to draw his essence, 

through the authorial work, experience the space through his memories. Memories 

these assets stored in their ancestry, which recognize the facts that have permeated his past, 

recovering personal situations lived through or historic the imaginary can enable a verbalization 

or stage performance. 
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                Falar da importância da memória na formação cultural do homem é uma maneira 

quase redundante de nos referirmos aos primórdios de nossa espécie. Tanto a memória como a 

cultura são elementos indissociáveis na formação dos seres humanos. Desta maneira na 

contemporaneidade enquanto criamos, e pesquisamos percebemos que é indispensável 

transmitir os conhecimentos, que estão sendo adquiridos, para as gerações vindouras, e também 

que memória e cultura compõem a vida humana em sociedade. Talvez ansiássemos em falar, 

especificamente, de uma Memória que evoca o passado no tempo presente, com fronteiras 

líquidas que incluem muita invenção, (re) apropriação e novas criações.  

 

                A memória pode ser encontrada nas mais diversas manifestações, sagradas ou 

profanas, das culturas populares, que são preservadas e transmitidas na medida em que são 

representadas. Estas manifestações oferecem uma visão a esta memória por terem a 

capacidade de contarem algo, sobre o grupo que as produz, para este próprio grupo, e ainda 

proporciona conhecimento ao público que a elas assiste pelo ato de sua representação.  

 

                Aristóteles estruturou, entre os grandes temas de sua teoria, três sentidos internos: 

memória, imaginação e razão, como contraponto dos cinco sentidos externos visão, olfato, 

gustação, audição e tato, e os localizou em três câmaras do cérebro. Os sentidos internos 

seriam as faculdades da alma que trabalham as informações que vêm do exterior, onde esta 

disposição anímica manteve-se constante por séculos afora.  

 

              A imaginação, que realiza a tradução dos dados dos sentidos em imagens, gera 

imagens independentes, por exemplo , quando sonhamos, localizaria - se na câmara posterior. 

Na câmara mediana encontraríamos a razão, que compara os dados e gera juízos. Na ultima 

câmara estaria localizada o que chamamos de memória1. 
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                Aristóteles comunica ainda que Memória “é fruto da imagem, ampliado pela reflexão e 

leva aos acontecimentos do passado que poderemos denominar de lembrança, recordação, 

memória. Sendo assim esta Memória auxiliará o homem contemporâneo a reconhecer fatos que 

aconteceram no passado, recuperando situações pessoais vividas ou históricas que através do 

imaginário viabilizará uma possível verbalização, ou até mesmo uma representação cênica”. 

Pereira (2006)2.

                É neste sentido que pensamos em nos apropriar da expressão memória inscrita no 

corpo, para falarmos de faculdades que constituem um conjunto de saberes, valores e 

conhecimentos que podem ser apreendidos através de praticas performativas tais como: a 

poesia, a música, o canto, a encenação, ou a dança.  

 

               Questionamos quais valores fazem parte da memória, e como esta poderá ser 

preservada. E ainda de que maneira as linguagens das artes sinestésicas que constituem as 

performances, em que a memória pode ser vista, poderão auxiliar na sua utilização.  Estas 

indagações são, sem dúvida, parte de uma revalorização que vem recebendo grande impulso 

nas recentes investigações e interesses das ciências humanas, desde a segunda fase do século 

XX chegando até a contemporaneidade; na medida em que memória e as experiências 

referentes compõem junto com a obra estética, a origem e a formalização da obra de arte que 

virá acontecer em cena.  

 

                Deste modo estamos interessados em dialogar com o corpo do intérprete, que é 

igualmente um corpo poético e social, que suporta signos, os quais trazem marcas das 

sociedades, e das culturas das quais estes signos se originam; intui gestos, expressões, 

linguagens corporais, e traduz diferentes visões do mundo. É ainda este mesmo corpo que se 

deixará inscrever, e se reinscrever inúmeras vezes ao longo de sua história individual se 

enriquecendo através de diferentes registros e códigos corpóreos.  

 

                Miranda (2008)3 compartilha que: “cada ser humano percebe o mundo por meio de 

lentes únicas, dependendo de suas sensações, inserções sociais, pertencimento cultural, 

informação e acuidade do seu próprio olhar para “ver”. O campo de conhecimento e o propósito 

do olhar mudam o que se vê, ou seja, a perspectiva transforma aquilo que é visto. (...) Cada 
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campo de conhecimento, em diálogo com a história de cada indivíduo, articula o recorte do 

olhar”.  

 

             É possível pensar que a memória inscrita no corpo, que fica registrada no corpo do 

intérprete a partir de uma obra cênica que foi aprendida ,seja comparável a um tipo de “história 

oral”, pela fluidez de sua forma de apreensão, e que poderá ser reestudada e repassada, 

inúmeras vezes, para outros corpos, deixando assim vivências pessoais, de certa maneira, 

sempre re-atualizadas, ou até mesmo re-visitadas.   

     

                Meihy 4, inspirado no pensamento de Foucault nos diz que: “Assim, valoriza-se a 

inversão das propostas que partiam do pretérito para o presente. Estabelecendo que também do 

presente, modernamente, pode-se buscar a reinvenção do passado”.  

 

               O pretérito é revisitado, reestudado, e trazido inicialmente em forma de memória 

inscrita no corpo, e poderá reverberar na cena. A atuação se atualiza, encontra outros acentos e 

tem a possibilidade de impactar novamente tanto o corpo que re-apreende a obra, quanto ao 

público que tem a chance de assistir ao vivo uma lembrança reinaugurada.  

 

               Para alguns autores o campo de ação da história oral é definido como técnica, 

ferramenta, metodologia, saber. “Do mesmo modo que o saber reside na carne, no organismo 

em sua totalidade, numa união de corpo e mente. Neste sentido, manifesta-se o parentesco 

consanguíneo do saber com sabor: saber implica em saborear elementos do mundo e incorporá-

los a nós (ou seja, trazê-los ao corpo, para que dele passem a fazer parte)”. 5 

              O que nos parece pertinente na especificidade da palavra “saber”, aplicada dentro da 

história oral, é a busca para que sejam estabelecidos valores e um conjunto de procedimentos 

que a qualifiquem como matéria do tempo presente, tendo como seus objetos o estudo da 

memória e da identidade. 

 

                Memória das Ações: Espaço-Tempo 

 

                As memórias que acompanham as ações que percebemos na cena, realizadas pelos 

atores sociais, são acessadas normalmente, através de impulsos interiores, associados a uma 

vontade de realização de um determinado procedimento que se concretiza no tempo presente, e 
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que será acessado e consumido a cada nova realização seja um exercício, ensaio, ou alguma 

performance .  

 

               O corpo é o espaço da memória do intérprete, lugar onde os sentidos se fundem 

perante o público e onde as ações compõem sua linguagem histórica e ideológica. 

 

 O espaço é onde acreditamos que o intérprete poderá atuar e criar um lugar que lhe 

pertence. Existe o espaço imaginário e o espaço que será o limite da ação, onde o intérprete, 

autor e ator de suas próprias ações, poderá realizá-las nos diferentes espaços e planos da cena 

demarcada, ou ainda fora dela.   

 

                É no “palco” da memória que acontecerá a intersecção das idéias, dos sentimentos,  

das subjetividades investigadas, espaço de inesperadas revelações. Composta por diferentes 

emoções, de diferentes períodos, perpassando por toda essência do intérprete, a memória das 

ações chegará até a “superfície” da carne, parecendo uma matéria palpável, possibilitando uma 

quase reinvenção das próprias recordações. 

 

                O tempo irá organizar e dar andamento as ações, indicando ritmos à composição, 

apresentando os acontecimentos para que estes ocorram um após o outro, mesmo que não se 

intente um produto final com a fórmula de: início- meio- fim.  

                 

                Sabendo que ritmo origina-se da palavra grega Rhytmos e na sua essência designa o 

que flui, o que se move, o que possui movimento regulado. Constatamos que a vida do homem é 

cercada de acontecimentos rítmicos o tempo todo, que começam na gestação, com o bater do 

coração do feto, somando a seguir outras freqüências biológicas, como a respiração, o 

movimento de piscar os olhos, caminhar, e os acontecimentos repetidos de sono e vigília. 

Pelo ritmo também atrelamos narrativas, melódicas ou dissonantes, e até mesmo nossas 

simbologias se constituirão ritmadamente, e de novo poderemos relacionar música, poesia e 

dança com noções de tempo e conseqüentemente com o ritmo. 

  Alguns diretores acreditam que a partitura de movimento cênico está correta, na sua 

essência, quando mesmo, sem uma música externa específica, esta partitura já possui sua 

própria musicalidade.  
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   O fator tempo pode ser ainda considerado um agente que realiza a “costura” individual 

de cada ação, dentro das partituras de movimentos, e que serão ligadas a um todo. No entanto 

cada autor-ator que participar da cena abrirá brechas podendo ter sempre a liberdade de 

proporcionar lugar para artifícios na ação do tempo, onde este possa ser                              

tempo-presente-passado-futuro. 

 

                Na composição da cena é comum percebemos memórias inscritas nos corpos que são  

de autoria do ator-autor mas poderiam ser também de autoria de vários outros narradores, 

fazendo com que a partitura que chega na cena refinada, possa refletir um somatório de 

experiências pessoais, vivências, diferentes técnicas  e linguagens de movimento; e estas 

experiências poderão sempre vir a ser revigoradas por  novas possibilidades poéticas. 

 

Notamos igualmente que o estado de repouso ou de movimento dos corpos vistos na 

cena, que poderia também ser calculado pela matemática ou pela física, tem seus efeitos de 

variação, intensidade, ou qualidade detectados através da multiplicidade de velocidade que o 

corpo adquire, e pela modificação das direções e planos em que as movimentações serão 

executadas.  

 

               Dois exemplos de ações da memória materializados em cena 

 

               I. Saudades. 1996 - Solo  

 

                O solo Saudades, criado na cidade de Essen /Alemanha, encabeça a lista de obras 

autorais de Sayonara Pereira, que neste caso também é vista em cena como intérprete, e que 

tem a memória como ponto de partida, fio condutor dramatúrgico, e ponto de chegada. 

Saudades é um solo estruturado dialogando com seqüências de memórias inscritas no corpo da 

artista que foram sendo elaboradas, ao longo do intensivo processo de criação; redimensionando 

lembranças, ritmos, ritos, e vivências.  

 

               A cena inicial apresenta a solista atrás de varetas de madeira, que medem dois metros 

de altura, as quais ela segura entre as mãos , como se fossem uma pequena parede, cobrindo-a. 

Pereira derruba as peças, que como no tradicional jogo de varetas ao cair no chão abrem um 

espectro de possibilidades que virão a ser utilizados no desenvolvimento da peça. Nas cenas 

seguintes, do solo em questão, encontraremos a intérprete se desnudando física e 
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metaforicamente, ao despir-se de um pesado casaco-sobretudo, e de uma calça, ao som de 

Moonlight Serenade, de autoria do compositor Glenn Miller. Música esta que por si só nos indica 

um período de grande fluência do público, nos night clubes americanos, dos anos 1920-30 e sua 

respectiva atmosfera. 

 

               A seguir como em uma seqüência de diapositivos, o solo vai disponibilizando e abrindo 

as novas janelas que nos fazem adentrar em cenas originais. Lugares que começam a ser 

desbravados pela atriz-autora, povoados de silêncios, vozes e instrumental de diferentes regiões 

do globo que vão oferecendo diversidade tanto no imaginário da intérprete, como também são 

oferecidas possibilidades variadas para quem assiste a performance.  

 

               Os figurinos que vestem a intérprete passam a ter distintas funções, e 

coreograficamente irão sugerindo e adquirindo mais de um tipo de utilização cênica. No próximo 

quadro algumas das varetas, que são os objetos desta resumida cenografia, são escolhidas pela 

intérprete e passam a ser usadas como demarcadores de algum lugar geográfico.  

 

                Em seguida a intérprete, com batidas dos pés e batendo palmas ritmadas, esboça 

movimentos de uma dança de sua região de nascimento, o sul do Brasil, como um jogo traçado 

sobre as varetas. Entre as varetas, ainda mais uma vez, é escolhido um par que será utilizado na 

função de dois remos, de um barco que leva a intérprete muito lentamente por águas nunca 

antes trafegadas por ela, ou trafegadas sim muitos anos antes pelos seus ancestrais retirados da 

África. Sentimentos de dor, e angustia, através das memórias inscritas no corpo, transformam-se 

em um seguir em frente, para aportar em um novo lugar e com o sentido de novo são 

instauradas novas possibilidades de concretização e realizações. Esperança se mistura com 

saudades, na trilha sonora a bateria dos Meninos da Mangueira, captada de forma inovadora 

pela compositora Adriana Calcanhotto, é rasgada pelo peso do contrabaixo contemporâneo e 

dissonante do musico alemão Peter Kowald, que encontra a precisão alcalina do timbre da voz 

de Zizi Possi e a grande nostalgia ritmada da poesia de Caetano Veloso. 

 

                Entre os movimentos que foram compostos a partir da memória inscrita no corpo da 

autora da obra, é possível de serem detectadas lembranças da infância, fatos, fotos, vivências, 

cicatrizes, ritmos trazidos de sua terra natal, inscritos e apresentados de uma maneira 

poeticamente visceral.  
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                Nas palavras de Schneider6 “(...) Como caminhante que demarca duas culturas, a 

coreógrafa e bailarina com sua caligrafia formal e claramente definida, tem como temática em 

seus solos movimentos do dia-a-dia e se vale de músicas que nos remontam ao país de sua 

origem. Ela cita estas vivências com mãos muito leves e transforma-as em sua linguagem 

coreográfica, onde são vistos leves impulsos, profunda movimentação de tronco e um forte 

impulso rítmico com trocas de dinâmicas que podem ser reconhecidas sempre em suas obras 

como sua particularidade”.  

 

                 Raras são as atividades que colocam tanto um profissional frente a frente consigo 

mesmo, como as artes cênicas.  Desta maneira é o artista que freqüentemente rompe os 

paradigmas existentes e passa a reinventar, na concepção e estruturação da afirmação cênica 

que acontece a cada apresentação. 

 

                II. Caleidoscópio das Águas. 1999 – Grupo 

 

                A obra foi desenvolvida em 1999, em Porto Alegre, a partir do convite de Carlota 

Albuquerque, diretora do Terpsí Teatro de Dança, por Sayonara Pereira. Pereira coreografou e 

dirigiu um espetáculo cênico para sete intérpretes intitulado - Caleidoscópio das Águas- , que 

sugere como o movimento das águas mudanças, fluxos, intinerâncias e luminosidade, visto 

poeticamente através das lentes de  um caleidoscópio. Pereira, que estava residindo e atuando 

na Alemanha desde 1985, para realizar o espetáculo cênico trabalhou com memórias inscritas 

nos corpos dos intérpretes participantes do projeto, a partir de gestos, ações, improvisações 

direcionadas, e uma trilha sonora bastante eclética. Estes elementos tiveram, no contexto da 

criação, o intento de sensibilizar as camadas mais internas das memórias há muito inscritas nos 

corpos dos intérpretes.  

 

                 Nas palavras de Sanchez (2010) 7: No contexto bauschiano, gesto, ação e movimento 

têm significados particulares. Gestos referem-se ao que normalmente realizamos; gestos 

intencionais, expressando o pensamento pela mímica, convencionada através do tempo; o gesto 

pode ser mesmo imaginado. Um movimento seria, por exemplo, (...) combinar um gestual, 

redimensionando-o no tempo e no espaço de forma ligada, sem tomar por base uma matriz 

gestual. Quanto à ação, pode ser um quadro, ou melhor, uma cena, tal como é realizada no 

teatro, com alguns detalhes a serem observados: não ser interpretada, ser sintética e 

espontânea, sem obedecer a convenções teatrais. 
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                    A ação “não ser interpretada”, nos remonta ainda ao pensamento do mestre 

Stanislávski que confere grande importância para que o ator-intérprete aja como “um ser humano 

de verdade”, e também a valoração dada para que seus alunos pudessem reviver, sem esforço, 

no momento da atuação, todos os sentimentos que experienciavam na vida real. Com estas 

premissas, Pereira transcorreu o dia-a-dia de seu processo de criação com os integrantes do 

Terpsí, redimensionando as lembranças, os ritmos, os ritos, e as vivências individuais tornando-

as atributo do coletivo daquele grupo de intérpretes.  E como produto que viria a cena, era 

desejo da coreógrafa, que as ações realizadas pelos intérpretes da obra pudessem ser 

identificadas também como gestos do cotidiano.  

 

               Descobrir o peso e a medida adequada para que as ações parecessem ações 

humanizadas, custou para a coreógrafa e para o grupo, todo o processo de oito semanas. As 

conquistas dos intérpretes aconteceram a partir da soma de suas experiências individuais, do 

mergulho em suas próprias memórias corporais, e da intensidade de entrega e sensibilidade 

empreendida ao longo da trajetória do processo. 

 

                 Não pretendíamos construir nenhuma personagem, para as cenas, e sim que cada um 

dos intérpretes resgatasse a sua experiência, nas suas memórias, nos seus variados 

sentimentos, nas lembranças das várias fases de sua vida e em imagens que tiveram significado 

marcante, até aquele momento e que viessem a enriquecer o caleidoscópio que estávamos, de 

certa maneira, criando juntos.  E ainda que não fossem buscados modelos pré-estabelecidos 

externamente, e sim que cada intérprete pudesse olhar para si próprio e o seu interior.  

 

                  Imersos nesta tarefa, nos ensaios diários, era apontado que o intérprete acessasse 

suas memórias especiais, via pensamento, para efetivar o encontro da raiz de sua ação/ações, 

onde era pedido também para que fossem diversificadas as intenções e a respectiva qualidade 

de cada movimento criado e executado. Além disso, ao longo do processo foi necessário que os 

intérpretes procurassem e encontrassem possibilidades no espaço , no desenho e na 

musicalidade para a construção das partituras coreográficas.  

 

                Quando a obra chegou à cena o crítico HOHLFELD (1999)8 traduziu assim a sua 

experiência sensorial sobre a performance: “Não ficam dúvidas quanto ao fato de resultar no que 

eu chamaria de uma mestiçagem cultural extremamente interessante, que começa na escolha da 
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trilha sonora e avança pelo próprio batismo da mesma. (...) Não é preciso ir a uma leitura 

exaustiva para entender a opção (feliz) de Sayonara Pereira, na criação da obra. Fragmentária, 

ela sintetiza todas as culturas, e possivelmente, todas as experiências vividas pela artista, que as 

soube deglutir e devolvê-las a seu público de origem, à platéia de Porto Alegre, através do Grupo 

Terpsí. Modernidade e tradição juntam-se, pois, nesta mescla artística - não mistura 

desorganizada- de tanto e de quase tudo – que é Caleidoscópio das Águas”. 

 

                (In) Conclusões  

 

                  As ações realizadas pelos seres humanos têm uma raiz imaterial originando o espírito 

humano, a sua vontade, a sua inteligência três de suas maiores qualidades. O ser humano 

parece desejar sempre especializar-se, desenvolver suas inteligências, aperfeiçoar seus 

talentos. No entanto com a velocidade que a maioria das pessoas vem vivendo hoje, muitas 

vezes parece que elas estão habitando apenas a superfície de sua existência. Porém quando 

nos debruçamos outra vez no tema central deste artigo corpos que esboçam memórias, 

percebemos, com satisfação que o intérprete tem capacidade de fazer reviver no seu corpo 

movimentações, e signos, provenientes das historias que já foram vividas por ele, por seus 

ancestrais e que de alguma maneira ficaram gravadas no corpo. É possível que ocorra uma 

espécie de depoimento corpóreo-pessoal onde um transito criativo, intenso e, por vezes até 

veloz, entre os conhecimentos apreendidos, e em apreensão, combinar-se-ão de tal forma um ao 

outro que teremos dificuldades de ordenar as experiências armazenadas separadamente. 

Mesmo assim acreditamos que o intérprete, após alcançar o objetivo, ou seja, o aprendizado do 

movimento, da ação, ele sonha ainda com a transcendência. 

 

               Todas as ações que realizamos na vida são originadas por emoções que, em essência, 

são impulsos para agir dentro de um sistema humano. Quando pensamos em memória como um 

fio condutor, para compor as partituras que contribuirão na composição de uma obra cênica, as 

emoções dos intérpretes que virão à tona são matéria prima muito cara. E estará em jogo para 

servir a finalidade cênica e a tão sonhada transcendência. 

 

               O coreógrafo e pedagogo alemão Kurt Jooss ao longo de sua pesquisa sempre 

acreditou que não ensinava um estilo ou uma técnica, mas pretendia dar ferramentas para que 

cada intérprete lapidasse as qualidades que traziam em si, e que as conciliasse com a técnica.  

Não estaria ele falando em memórias inscritas nos corpos? 
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