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               MEMÓRIA / IDENTIDADE 

              * Sayonara Pereira 

 
               A dança contemporânea que acontece nos limites geopolíticos de um país é 

influenciada por diversos fatores já existentes neste lugar, que chegam a este lugar e que são 

inspiradas nas manifestações culturais, traduzindo assim de alguma forma a identidade deste 

país e suas memórias. 

              Para Aristóteles, a memória é fruto da imagem. Fruto que, segundo ele, é 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 e até quem sabe uma 

representação cênica.  

              Desta maneira associo num primeiro momento esta idéia com a estrutura que acontece 

com as coreografias inspiradas no Tanztheater 1. As memórias trazidas à cena não são apenas 

de autoria do coreógrafo da peça, mas também de autoria dos vários narradores, que são os 

intérpretes-bailarinos que trazem para o texto coreográfico um somatório de experiências 

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

sempre revigoradas por novas possibilidades poéticas.   

               O fator tempo, num texto coreográfico, pode ter um caráter subjetivo, poderá ir além do 

que foi realmente vivido, 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, onde os limites da permuta entre o real e o imaginário sejam tão flexíveis que haja 

muito mais espaço para a poesia e a fantasia. 

               Através da história pessoal de cada intérprete–bailarino, de sua maneira de interpretar 

e assim imprimir a sua personalidade dentro dos caminhos que a direção – coreográfica estará 

sugerindo , será definida uma identidade para a personagem que está sendo criada ,   “a quatro 

mãos”. Mas com a diferença de que esta memória que está sendo contada, e esta identidade 

                                                 
1
TANZTHEATER – Movimento de dança que ocorreu na Alemanha a partir de 1932, sua característica foi a 

transcendência da técnica do ballet clássico utilizando-se da dramaticidade do teatro. Tendo como seu percussor o 

coreógrafo e pedagogo Kurt Jooss (1901-1979) e entre seus seguidores mais conhecidos que transitam na 

contemporaneidade encontramos Pina Bausch (1940-2009) e Susanne Linke (1944).   
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que está sendo montada não chegam à cena partindo obrigatoriamente das expressões: ”Era 

uma vez ”, ou  “Eu me lembro ”, já que a palavra é algo opcional no Tanztheater.                                                                            

               O grande modelo do Tanztheater, mesmo não sendo a única possibilidade, é o Teatro 

de Revista, com seus infinitos números. As cenas podem ser em forma de solo, ou colagem de 

cenas que podem estar sendo sobrepostas, ou ainda vários solos, compondo assim uma espécie 

de colcha de retalhos cênica. 

               No caso da IDENTIDADE de um indivíduo, podendo ser ele um ator cênico ou ator 

social, será atribuída ao indivíduo, mesmo que  esta identidade tenha sido definida por ele  

próprio (auto-definição). A identidade é sempre assimilada por um processo de interação com 

outros indivíduos, e serão os outros indivíduos que o identificam de certa maneira (identidade - 

atribuída).  Só depois que uma identidade é confirmada pelos outros, é que pode tornar-se real 

para o indivíduo a qual pertence, e nunca irá transitar por uma via de mão única.   

                 Em se tratando de um intérprete, que está trabalhando com suas próprias ferramentas 

e as indicações do coreógrafo para definir sua personagem, muitas vezes não está identificando 

totalmente esta personagem até chegar aos ensaios finais onde as características da 

personagem estarão mais amadurecidas, ou quando chegar à cena e receber a confirmação de 

sua identidade através das reações do público, e assim poderá confirmar o quê estava buscando 

em termos de significação. 

               “Para que as intenções do ator fiquem totalmente claras, com vivacidade intelectual, 

emoção verdadeira, um corpo equilibrado e disponível, os três elementos – pensamento, 

sentimento e corpo - devem estar em perfeita harmonia. (...) O instrumento do corpo é o 

mesmo no mundo inteiro, o que muda são os estilos e as influências culturais”. (Peter Brook, 

2000). 

               Tem se falado nos últimos 35 anos de uma identidade brasileira na dança ou para a 

dança, levando-se em consideração um resgate através da memória, as tradições que deram 

origem à cultura deste país. Alguns pesquisadores vão a campo conviver diretamente com as 

comunidades, com o intuito de buscar uma inspiração para retornar as cidades e reelaborar 

estas vivências e processá-las fazendo que muitas delas transformem-se em expressões 

artísticas cênicas, outros mergulham em si mesmo e nas memórias que trazem consigo. 

               Segundo Darcy Ribeiro (1997): “(...) nenhum povo vive sem uma teoria de si mesmo. 

Se não tem uma antropologia que o proveja, improvisa-a e difunde-a no folclore. A história, na 
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verdade das coisas, se passa nos quadros locais, como eventos que o povo  recorda e a seu 

modo explica.” 

               A história da formação do povo brasileiro é uma historia que tem participantes de etnias 

diferentes o que dá este resultado que surpreende pela sua pluralidade. 

              É outra vez Darcy Ribeiro que sugere que a América dá o assentamento desta 

civilização brasileira. A África é a provedora da força de trabalho, e a Europa a consumidora 

privilegiada e a sócia de um grande negócio. 

                É dentro deste cenário plural que é percebida uma dificuldade em homogeneizar uma 

identidade na dança brasileira, que pode ser vista de um certo modo, como uma qualidade muito 

positiva. Possível é descobrir cada vez mais “Brasis”, mais identidades, e milhares de 

possibilidades e processos artísticos que transitam com bastante liberdade sob o céu tropical. 

               Alguns teóricos de dança vêm desenvolvendo em vários de seus trabalhos escritos a 

busca e o mapeamento dos nomes de artistas da dança de norte a sul, de leste a oeste do 

Brasil, suas trajetórias e procuras.  

               Por outro lado não podemos esquecer da existência de outros tantos pesquisadores, 

bailarinos e coreógrafos brasileiros, que estão escrevendo seus processos criativos e 

influenciando toda uma geração fora do Brasil com elementos de sua brasilidade re-elaborados.  

Não estão no Brasil, mas fazem dança do e sobre o Brasil longe do país onde grande parte de 

suas memórias origina-se, e de onde eles auto-definem suas identidades, uma espécie de 

remasterização de trajetórias sob um céu não tropical. 

              Vários “manuscritos”, inúmeras possibilidades. É a partir da multiplicidade de re-

elaborações, e novas interpretações que vêm à tona diferentes atos criativos que nos 

proporcionarão novas reflexões, e novos rumos na pesquisa acadêmica. 

 

                 *Sayonara Pereira: (1960 – Porto Alegre) - Bailarina, coreógrafa, pesquisadora, pedagoga em 
dança licenciada pela Hochschule Für Musik – Köln –Alemanha (2003). Recebeu (2004-2005) a Bolsa de 
Estudos do DAAD (Deutscher Akademischer Austausche Dinst /Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico) para realizar pesquisa no Brasil. Doutora em Artes - Dança UNICAMP (2007) e Pós-
Doutorado (UNICAMP/FAPESP-2007-2009).  
                 Realizou seus estudos em dança no Brasil, USA, e Alemanha. Em Porto Alegre fundou com 
um grupo de bailarinos o Grupo Terra, (1981-84) grupo que ficou conhecido pela sua versatilidade. Foi 
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Professora de dança da FUNDARTE/RS entre 1980 e 1984. Especializou-se em Dança a convite de 
Susanne Link na Folkwang Hochschule de Essen - Alemanha (1985), escola dirigida por Pina Bausch.  
Entre 1985 e 2004 atuou na Alemanha trabalhando com artistas de diversas áreas.  
             Atualmente é Professora doutora na Escola de Comunicações e Artes (ECA), Departamento de 
Artes Cênicas  (CAC), da Universidade de São Paulo (USP). 
             Professora colaboradora credenciada pelo Instituto de Artes da UNICAMP, e consultora na área 
de dança e para projetos pedagógicos em dança-educação. Sua pesquisa transita entre o processo 
criativo de obras cênicas com temáticas contemporâneas, em associação com elementos encontrados no 
Tanztheater (Dança teatral alemã).   
             E- mail : sayopessen@gmail.com  
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