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RESUMO: 

O presente texto propõe dialogar com o processo de criação do espetáculo cênico 

Momento(s) de Silêncio, realizado com os integrantes do LAPETT 1, grupo de pesquisa 

sediado na ECA/USP sob a nossa direção. Entre os procedimentos detectados ao longo do 

processo estão, além das aulas práticas de poéticas corporais e vocais, ensaios dirigidos, 

entrevistas semi-estruturadas e testemunho dos intérpretes, que são a matéria-prima para a 

criação através das memórias inscritas nos seus corpos.  As práticas encontram esteio nas 

teorias de autores como C. Salles, S. Pereira, F. Ostrower, entre outros. 

PALAVRAS CHAVES: Processos de criação. Dança teatral. Memórias corporais. 

THE SILENCE SUGGESTING ECHOS IN THE PROCESSES OF CREATION 

 ABSTRACT  

This article proposes a dialogue with the process of creation of the piece Moment(s) of 

Silence performed with members of LAPETT, a research group at ECA / USP under our 

direction. Among the procedures identified in the process are beyond the practical lessons 

of body and vocal poetics, the directed rehearsals, the semi-structured interviews, and the 

                                                           
1 LAPETT- Laboratório de Pesquisa e Estudos em Tanz Theatralidades – grupo de Pesquisa coordenado por 

Sayonara Pereira, começou sua atuação prática em março/2011 e é credenciado pelo CNPq e pela ECA-USP 

desde o 2º semestre de 2012. O grupo dialoga com ensino e pesquisas acadêmicas, tanto na graduação como 

na pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes/Departamento de Artes Cênicas da USP, por meio de 

aulas expositivas, seminários, oficinas de técnicas de danças cênicas com o objetivo de aperfeiçoar os 

conhecimentos dos alunos e pesquisadores  a partir dos paradigmas do Tanztheater de Kurt Jooss, em diálogo 

com a contemporaneidade. O LAPETT tem oferecido cursos de extensão e outras formas de produções 

artísticas complementares que têm contribuído tanto no aprimoramento técnico e teórico dos seus 

integrantes, como também levado seus pesquisadores a praticarem diálogos com comunidades externas à 

Universidade. O núcleo tem elaborado e desenvolvido monografias, teses, artigos, peças coreográficas e 

experimentações cênicas em diálogo com diferentes linguagens. Tomam parte das reuniões do LAPETT 

estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais das artes da cena. 

<http://lapettcia.wordpress.com/lapett>. 
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performers testimony, which are the raw material for the creation, through the memories 

inscribed in their bodies. The practices are supporting in theories of authors such as: C. 

Salles, S. Pereira, F. Ostrower, among others.  
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Ponto de partida 

“Uns homens estão silenciosos. Eu os vejo nas ruas 

quase que diariamente são uns homens devagar, são uns 

homens quase que mentirosos. Eles estão esperando às 

vezes procurar um lugar bem escondido para esperar. 

Estão esperando um grande acontecimento. E estão 

silenciosos diante do mundo, silenciosos. Ah, mas como 

eles entendem as verdades de seus infinitos.” 

   (Manoel de Barros 2) 

 

 O ponto de partida para a criação do espetáculo cênico Momento(s) de Silêncio 

refletiu o desejo em comum dos integrantes do LAPETT - grupo sediado no Departamento 

de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - e da 

coreógrafa, pesquisadora e diretora Sayonara Pereira, de trazerem para a cena as 

experiências vividas nos encontros semanais, que foram dirigidas para tornarem-se 

partituras coreográficas e assim gerar um primeiro work in progress. Este percurso 

culminou com a abertura do processo cênico, ao final do ano de 2011, com apresentações e 

diálogo com o público que compareceu ao TUSP -Teatro da USP.   

                                                           
2 BARROS, Manoel. Poesia Completa – Poesias (1947). São Paulo: Leya, 2011, p.38.  



              As diferentes cenas que compõem Momento(s) de Silêncio constroem uma 

partitura coreográfica, com distintas texturas, a partir do gestual cotidiano sugerido por 

cada um dos atoresdançarinos 3 , ao longo do processo de trabalho. A partitura 

coreográfica é acompanhada por uma musicalidade que pode ser aparente ou não, mas que 

será facilmente percebida pelos movimentos realizados pelos atoresdançarinos. Os 

movimentos constroem imagens que são algumas vezes atravessadas, outras vezes 

amparadas pela iluminação cênica.   

              A cenografia 4 e o figurino 5 são muito simples e em harmonia com a obra que 

procura, metaforicamente, descobrir o silêncio que atravessa as palavras, nem sempre 

ditas, e oferecer abertura para que sentimentos e sensações, por meio das movimentações 

corporais, possam ser percebidos de diversas maneiras, salientando, ainda, o singular de 

cada um dos atoresdançarinos nas diferentes cenas que compõem o trabalho.  

              Momento(s) de Silêncio foi um exercício renovado para Sayonara Pereira que 

exerceu as funções de pedagoga, coreógrafa-diretora e pesquisadora, às quais detalhamos a 

seguir: 

  - Como pedagoga, Pereira colaborava no desenvolvimento dos atoresdançarinos 

aplicando o treinamento corporal, na transmissão de novos saberes e compartilhando 

também suas dúvidas e inquietações. Como observadora dos trajetos que começavam a ser 

trilhados e auxiliava a sistematização do conhecimento adquirido.  

   Neste sentido foi possível perceber que estes novos “ingredientes” que chegavam 

aos atoresdançarinos não eram apenas informações que permaneceriam nos seus corpos, 

mas que também afetavam a sensorialidade e seus pensamentos. Uma espécie de 

compreensão a partir dos sentidos. 

                                                           
3

 Atoresdançarinos assim grafado é a melhor maneira que Pereira encontrou para definir, com mais precisão, 

a função dos intérpretes das peças que dirige com os integrantes do LAPETT, que em sua maioria têm 

formação inicial na área de teatro. 

4
 Cenografia - sete cubos de madeira brancos rearranjáveis que servem como bancos/cadeiras  na cena.  

5
 Figurinos - os atoresdançarinos usam calças ou bermudas e camisetas na cor preta. 

 



  - Como coreógrafa-diretora, Pereira procurava dar espaço para perceber as 

reações dos atoresdançarinos ao se confrontarem com a nova linguagem e com as 

diferentes células de movimentos que eram propostas. Profissional com experiência no 

campo da movimentação corporal, das emoções e expressividade, intuía até onde ir, na 

busca de matéria-prima vinda dos corpos dos atoresdançarinos para somar à concepção da 

cena.  

  Durante todo o processo de criação os atoresdançarinos foram constantemente 

incentivados pela coreógrafa-diretora para que usassem de liberdade a fim de entender as 

partituras coreográficas, construírem as ações de suas personagens e para que se 

distanciassem de situações clichês. Foram estimulados, também, para que trabalhassem a 

integralidade mais profunda de suas buscas, na investigação da organicidade que gerasse 

fluência, transparência e verdade na cena.  Esta forma de trabalho da diretora encontra 

anuência nas reflexões e modo de trabalho de Kurt Jooss (1901-1979), que por sua vez 

integra aos seus ensinamentos movimentações provenientes da pesquisa de Rudolf von 

Laban (1879-1958), e aplica esta movimentação e os conceitos criados pelo mesmo de 

maneira pessoal e muito criativa. Jooss, por meio de seus ensinamentos, sugere que seja 

lapidado o material que o intérprete já traz em seu corpo e oferece instrumentalização 

através de diferentes técnicas corpóreo-vocais. É um método que promove condições para 

que o intérprete chegue à verdade por seus próprios meios. 

  - A pesquisadora, Sayonara Pereira recorreu a produções científicas para “pensar 

o fazer” e assim gerar material teórico partindo da experiência prática, interligando os 

saberes da área de pesquisa em Artes Cênicas. Dessa maneira foram realizadas, sobre este 

tema específico (Grupo LAPETT, Processo de Criação de Momento(s) de Silêncio), duas 

pesquisas de Tutoria Científica 6, quatro pesquisas de Iniciação Científica 7, todas com 

                                                           
6

 Tutoria Científica-Acadêmica - Programa de pesquisa, criado pela USP em 2012, e oferecido 

especificamente para alunos do 1º. semestre da graduação. O Programa é parte da política de valorização do 

ensino de graduação e integra o conjunto de ações destinadas ao apoio à permanência e à formação estudantil 

na Universidade de São Paulo, visando incentivar os alunos ingressantes a investirem na aquisição do 

conhecimento dos elementos básicos necessários para a elaboração e execução de projetos de pesquisa, a fim 

de qualificá-los para que possam realizar, em seguida, seus programas de iniciação científica. 

<http://www.usp.br/graduacao>. Acesso em: maio-2014. 

7 Iniciação Científica - Destinado aos alunos de graduação, o programa tem por objetivo promover o 

desenvolvimento da Pesquisa na Instituição onde a mesma se desenvolve, mediante o encaminhamento de 

alunos de graduação para a descoberta científica e convivência com o procedimento e a metodologia adotada 

http://www.usp.br/graduacao


alunos da Graduação em Artes Cênicas da ECA/USP. Além disso, foram desenvolvidos: 

um Mestrado 8 , vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Artes da UNICAMP, 

contendo aspectos relativos à história do Tanztheater, gestualidade e processo de criação 

de um solo cênico; outros dois Mestrados e um Doutorado 9, vinculados ao Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas da ECA/USP, com pesquisas mais focadas em processos 

de criação autorais. Todos os autores das pesquisas citadas integravam o LAPETT naquele 

período, recebendo bolsas das agências de fomento FAPESP, CNPq e RUSP, e tiveram 

suas pesquisas orientadas por nós.  

Como pesquisadora, Pereira inquieta-se por realizar um trabalho que possa 

interessar a outros pesquisadores e artistas e por reconhecer a importância da reflexão e do 

compartilhamento das experiências que lidera com outros leitores ou pesquisadores 

interessados.   

Procedimentos para a Abertura de Processo 

Aulas Práticas e Expositivas 

Entre os procedimentos indispensáveis, desenvolvidos ao longo do processo sob a 

direção de Pereira, estão as aulas práticas de poéticas corporais. As aulas ministradas, 

sempre com uma hora e meia de duração, são voltadas para que os atoresdançarinos 

afinem seu mais caro e imprescindível instrumento: o corpo. Nas palavras de Peter Brook 

(2000, p.18): 

                                                                                                                                                                                
em ciência e em tecnologia. É dirigida prioritariamente ao benefício dos alunos que têm no Programa a 

oportunidade de complementar sua formação acadêmica, aprimorando seus conhecimentos e preparo para a 

vida profissional. Há três modalidades: CNPQ/PIBIC, RUSP e Santander. <http://www.usp.br/graduacao>. 
Acesso em: maio-2014. 

8 
 Mestrado é o primeiro nível de um curso de pós-graduação, usualmente de dois anos, que possibilita uma 

formação mais profunda para pesquisadores em áreas específicas do conhecimento.O aluno realiza pesquisas 

que deverão resultar em uma dissertação sobre um determinado assunto escolhido, com metodologia 

adequada ao desenvolvimento do trabalho, sob a orientação de um professor doutor na área escolhida .   

9 
 Doutorado é o segundo grau acadêmico de um curso de pós-graduação, concedido por uma instituição de 

ensino superior universitário, com o propósito de certificar a capacidade do aluno para desenvolver 

investigação em um determinado campo científico. É esperado que o aluno trabalhe independente e 

criativamente, e que o resultado de sua pesquisa, de aproximadamente quatro anos, configure-se em uma tese 

orientada por um professor doutor na área escolhida .   

http://www.usp.br/graduacao


Um corpo destreinado é como um instrumento desafinado, em cuja 

caixa de ressonância há a audição da verdadeira melodia. Quando o 

instrumento do ator, seu corpo, é afinado pelos exercícios, 

desaparecem as tensões e os hábitos desnecessários. Ele fica pronto 

para abrir-se às ilimitadas possibilidades do vazio. 

              A técnica utilizada nas aulas para o treinamento corporal, deriva da experiência 

que a diretora teve com professores da linha da German Dance contemporânea da 

Alemanha, país onde estudou e atuou entre 1985 e 2004. A partir dessa experiência, 

Pereira elaborou uma estrutura pedagógica própria e tem ministrado estas aulas nas 

diferentes instituições para as quais é convidada. Nas aulas, a diretora trabalha exercícios 

que objetivam desenvolver as qualidades expressivas do movimento nos corpos dos 

intérpretes. Essas qualidades podem ter suas matrizes em gestos do cotidiano, na 

exploração de diferentes direções e planos espaciais, extensões, caminhos e formas de 

movimentos, ou ainda em diferentes impulsos e dinâmicas através de exercícios 

específicos. No final do processo, as experiências nas aulas práticas, de grande rigor físico, 

serão a matéria inicial que permitirá aos atoresdançarinos, juntamente com os estímulos 

dados pela diretora, criarem vocabulário próprio para as frases individuais que serão 

traduzidas em movimentos.  

             As aulas expositivas, também ministradas pela diretora para os integrantes do 

LAPETT, tinham como objetivo dar ferramentas para que fossem realizadas discussões a 

partir de textos, ou seja, de uma bibliografia relacionada ao projeto artístico. Pereira 

apresentou a linha histórica do Tanztheater alemão e exibiu material audiovisual sobre o 

tema em questão, analisando as escrituras cênicas e os gestos encontrados no material 

estudado encadeando-os ao que os atoresdançarinos estavam realizando. 

               Além disso, para maior instrumentalização dos integrantes do grupo, também 

foram realizadas aulas específicas com ênfase nas poéticas vocais, ministradas pela 

professora Paula Carrara, e na relação de partituras corporais com o texto, pela mestranda e 

assistente em Momento(s) de Silêncio, Leticia Olivares. Nessas aulas foram apresentadas 

ferramentas para que os atoresdançarinos reconhecessem e construíssem seus potenciais 



enfatizando estrutura, forma e volume da voz, afinação para a dicção da palavra poética, 

com atenção especial na respiração e nas ressonâncias.             

Ensaios dirigidos  

              A diretora ao longo dos meses de março-agosto trouxe para o grupo diferentes 

sugestões de atividades. Algumas vezes propôs pequenas partituras coreográficas que os 

atoresdançarinos aprenderam e depois desdobravam utilizando-se de diferentes níveis no 

espaço, direções, dinâmicas, trabalhando em duplas, mudando a ordem das sequências, ou 

acrescentando uma célula autoral. Em outro momento foi pedido para que um determinado 

atordançarino organizasse uma atividade e a dirigisse com os colegas. Um deles trouxe 

dois pequenos textos de Manuel Bandeira e Alphonsus de Guimarães para que os colegas 

trabalhassem algumas palavras juntamente com movimentos. Outro integrante trouxe a 

ideia de que cada um dos colegas pudesse desenvolver uma pequena partitura autoral solo, 

baseada em movimentos que vinham sendo desenvolvidos nos encontros semanais. 

              Mais adiante no mês de maio, a diretora pediu que cada integrante do grupo 

pensasse em três gestos cotidianos e transformasse cada um deles em ação cênica. Os 

gestos/ações sugeridos foram: prender, chutar, chicotear, deitar, encolher, girar, limpar, 

colocar, chamar, levantar, cobrir, entrelaçar, soltar, aplaudir, louvar, dormir, comprimir, 

lamber, semear, negar, chorar, sorrir, tirar “uvas passas” dos seios.   

              Os ensaios, com as ações trazidas pelos integrantes, foram sendo direcionados 

pela diretora que experimentava com eles diferentes dinâmicas, planos, direções, 

quantidade de repetições; ou ainda pedia para algum integrante ensinar parte de sua célula 

coreográfica para outro colega experimentá-la corporalmente. 

              Mesmo que os caminhos para trabalhar com esta linguagem não sejam muito 

simples, os corpos dos intérpretes foram receptivos e se empenhavam em resolver as 

dinâmicas das sequências coreográficas que iam sendo trabalhadas em sala de ensaio. A 

capacidade criativa deles, a busca de novas possibilidades corporais, além da 

disponibilidade para aceitar uma nova proposta, foram fatores observados, levando a 

diretora a pensar em intensificar o trabalho junto ao grupo.  



              Em agosto, após as férias semestrais, alguns integrantes retornaram, outros se 

desligaram do grupo. E foi neste momento que a diretora do grupo sugeriu montar com os 

integrantes do LAPETT um estudo, em forma de work in progress para estrear em 

dezembro no TUSP (Teatro da USP). A ideia foi recebida pelos integrantes com vibração, 

mas também com certa insegurança, por acreditarem que o tempo que os separava da data 

de estreia era curto, levando em consideração que o grupo, naquela fase, se reunia apenas 

uma vez por semana ao longo de quatro horas. A primeira decisão tomada, entre os 

integrantes e direção a fim de preparam-se com maior precisão no prazo previsto, foi que 

os encontros aconteceriam duas vezes por semana. 

Impulsos – Rumo à abertura de processo 

              A primeira tarefa encomendada para o elenco foi que trouxessem para o próximo 

encontro uma foto pessoal, significativa, e um objeto muito importante. Chegando ao 

ensaio foi pedido que cada intérprete contasse o que via na foto e quais ações poderia 

encontrar na imagem.  Leticia Olivares, assistente do projeto, em entrevista realizada em 

fevereiro de 2012, recorda: 

Durante esse encontro, cada um apresentou seu objeto e foto e, 

durante as justificativas de suas importâncias pessoais, houve 

grande entrega e confiança no grupo por parte dos participantes. 

Delicadezas e segredos revelados, fragilidades e crenças expostas; 

acredito que lá os momentos de silêncio nasciam ao passar a vez 

para a outra pessoa, ao ouvirmos a história pessoal de cada um, ao 

sermos tocados ou incitados pelos objetos dos outros. (grifo do 

autor) 

              As respostas diante às fotos foram: festa de quinze anos, esconder, parar; crianças 

no balé, formar, esvaziar; ação física, treinamento, ponto de vista; trio, viagem, abraço, 

balé, lembrar, sonhar; raízes, correr mundo (com referência a uma música de Caetano 

Veloso, Você não entende nada), confraternizar; descoberta, medo, apego; memória, 

mudança, ancestralidade; energia feminina, aborto, mãe terra; plataforma, encontros, 

despedida, bambuzal, água, céu, ascensão.  



              Assim como foi realizado no processo de criação de ES-BOÇO 10 (2005-2007) a 

diretora partiu da Rotina e do Procedimento Lógico, duas vias mencionadas por Salles 

(2004, p. 59-62), dentro da metodologia do estudo genético, no qual se faz necessário 

observar o modo de ação do artista, seus hábitos, como e quando a obra é construída.  

              A rotina do grupo LAPETT, que já foi comentada anteriormente, incluía aulas 

práticas e expositivas e ensaios dirigidos duas vezes por semana de três horas cada um. 

  Os ensaios dirigidos foram divididos em: grupais, nos quais o ritmo de trabalho 

era concentrado nos intérpretes, esclarecendo dúvidas sobre as combinações de movimento 

e direcionados para objetivos propostos a cada encontro; individuais em que foram criados 

solos, duos e trios que compuseram a obra Momento(s) de Silêncio como um todo; e 

ensaios vocais.   

  Como fator negativo que encontramos na rotina deste processo de criação 

apontamos a inconstância na presença dos integrantes a todos os ensaios. Ocorre que na 

contemporaneidade os estudantes universitários, na área de artes cênicas, participam de 

inúmeras atividades extraclasse e também participam de diferentes projetos, fragmentando 

assim o seu tempo. Igualmente é importante salientar que os integrantes não têm o hábito 

constante de trabalhar sozinhos e chegar ao próximo ensaio com as partituras, que já foram 

criadas e trabalhadas, afinadas e claras corporalmente, à espera apenas das novas sugestões 

que a diretora possa trazer. Na maioria das vezes os intérpretes precisavam de muito tempo 

para relembrar as sequências corporalmente, repeti-las inúmeras vezes, até ir em busca da  

transcendência. 

  A diretora apoiou-se também na segunda perspectiva sugerida por Salles, 

Procedimento Lógico, onde a autora argumenta que os artistas “ao longo do processo não 

conhecem na arte a consciência e explicitação da ciência” (2004, p. 60). Salles refere-se a 

alguns artistas, dos quais analisou os trabalhos, comentando que estes, mesmo se 

preocupando muito com o método a seguir, deixaram registros que demonstram uma 

consciência que só aconteceu depois da realização da obra propriamente dita.  

                                                           
10 ES-BOÇO, espetáculo cênico realizado com alunos da graduação em dança da UNICAMP como parte 

prática do Doutorado de Sayonara Pereira – Rastros do Tanztheater no Processo de Criação de ES-BOÇO. 

IA-UNICAMP- Campinas -2007. 



               As movimentações criadas para Momento(s) de Silêncio originaram-se das 

experimentações com dinâmicas e procedimentos derivadas tanto das experiências da 

diretora com a German Dance 11 e o Tanztheater 12, como da assimilação daquelas pela 

vivência dos ensaios dirigidos com os intérpretes desse trabalho, em que as movimentações 

resultaram no vocabulário corporal encontrado para a peça.  

   Como na pesquisa de Laban, os movimentos em Momento(s) de Silêncio eram 

“ao mesmo tempo fluentes e instáveis, no lugar da estática do ballet clássico. Estes 

movimentos possuíam uma estrutura centrada, expressavam por vezes tensão, desarmonia 

e estavam muito ligados ao contato com a terra.”13 

                 Pereira também empregou, nas suas práticas criativas, algumas considerações e 

reflexões inspiradas no pensamento de Pina Bausch (1940-2009) que acreditava que a 

dança poderia ser e ter liberdade, ao mesmo tempo em que acreditava que dança requer 

certa exatidão: 

Dança pode ser quase tudo. Tem um pouco a ver com consciência 

de uma determinada parte interior, com uma postura corporal. Uma 

grande precisão que tem relação com: saber, respirar, todo pequeno 

detalhe. Sempre tem relação com o COMO. Existem tantas coisas, 

que são dança, até coisas bem contrárias. Dança acontece também 

pela necessidade, não somente pela felicidade. Acontece devido a 

                                                           
11 German Dance - Emergiu na Alemanha como um contramovimento ao balé clássico no início do século 

20. Não pretendia ser um entretenimento, nem uma manifestação de arte superficial, mas sim tinha como 

intuito desvelar o humano do intérprete, seus sentimentos e individualidade. Com isto o movimento tem a 

adesão de diversos intérpretes solistas, entre eles nomes como Mary Wigman (1886-1973) e Dore Hoyer 

(1911-1967). 

 
12 Tanztheater - Movimento de dança que ocorreu na Alemanha a partir de 1932, cuja característica foi a 

transcendência da técnica do balé clássico utilizando-se da dramaticidade do teatro. Seu percussor foi o 

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

contemporaneidade encontramos as coreógrafas Pina Bausch (1940-2009) e Susanne Linke (1944).   

 

13  SCHMIDT , Jochen. Tanztheater in Deutschland. 1992, p.7 apud REGITZ, H. Frankfurt am Main:                         

Berlin-Propyläen, 1992.  1986, p.17. Tradução: Sayonara Pereira. 

 



variadas situações. Assim vive-se hoje num tempo bem exato, onde 

a dança tem que nascer bem corretamente.14 

 O Acaso ou intuição são fatores sempre presentes ou que ajudam a guiar os 

processos dirigidos por Pereira. No caso específico de Momento(s) de Silêncio por vezes a 

diretora chegava ao ensaio planejando desenvolver certo trecho coreográfico de uma 

determinada maneira. Muitas vezes, já havia preparado as sequências, porém, durante o 

ensaio, a reação de algum intérprete, fosse pela sua dificuldade de assimilação ou devido a 

algum erro cometido no percurso, ou até mesmo uma nova sugestão corporal vinda desse 

intérprete, fazia com que, em várias ocasiões, o acaso fosse aceito como a resolução 

correta.  

Vários autores falam em suas obras sobre a ação do Acaso ao longo do percurso da 

criação. Ostrower (1990, p. 45) diz que “A criação é um movimento que surge na 

confluência das ações da tendência e do acaso”; e em (2013, p. 23): 

Cada artista, cada leitor terá provavelmente seu próprio repertório 

de coincidências, ou talvez até mesmo de erros cometidos que se 

transformaram em acertos. Constituem sempre eventos imprevistos 

e surpreendentes. No entanto parecem ocorrer num momento exato 

de vida, momento por vezes decisivo na realização de certos 

objetivos. (...) para se tornarem “acasos”, os fenômenos teriam que 

ser percebidos por nós. 

   E é Salles (2004, p. 34) quem complementa: “Aceitar a intervenção do imprevisto 

implica compreender que o artista poderia ter feito aquela obra de modo diferente daquele 

que fez.” A partir da pesquisa que a diretora realizou para a sua tese de doutorado 15, ao 

longo do processo de criação da peça ES-BOÇO (2005-2007) com alunos do Instituto de 

Artes da UNICAMP, Pereira inaugurou a fase em que procura não mais colocar objetivos 

limitadores na forma como conduz seus processos de direção, deixando-se muitas vezes 

                                                           
14  BAUSCH, Pina; SERVOS, Norbert. Pina Bausch Wuppertaler Tanztheater oder Die Kunst, einen 

Goldfisch zu  dressieren. Seelze-Velber: Kallmeyersch Verlagsbuchhandlung, 1996, p. 305. Tradução: 

Sayonara Pereira. 
15PEREIRA, Sayonara. Rastros do Tanztheater no Processo Criativo de ES-BOÇO – Espetáculo Cênico com 

Alunos do Instituto de Artes da UNICAMP. Orientação de Inaicyra Falcão dos Santos.Tese Doutorado-

Artes/Dança-IA/UNICAMP-Campinas,2007. 



nortear pela sua intuição, para perceber e reconhecer o que está querendo encontrar.  Com 

Momento(s) de Silêncio não foi diferente e, ao longo do processo, aplicou o procedimento 

metodológico que desenvolveu (Pereira 2007, p.142) e que se define da seguinte forma:  

- Partir de uma grande ideia como espinha dorsal; 

- Dividir esta ideia em quadros cênicos; 

- Escrever pequenas células de movimentos; 

- Trabalhar esses movimentos com os intérpretes;  

- Coordenar improvisações dirigidas, etapa na qual os intérpretes trazem materiais 

corpóreos pessoais e podem trazer também adereços para vestir a personagem que está 

sendo criada, com objetos cênicos próprios ou sugeridos, e textos; 

- A partir da reinterpretação dos intérpretes escrevem-se novas células; 

 - Ter a possibilidade de perceber a raiz do movimento, ou seja, perceber de onde partiu esta 

célula, intuir a trajetória, as influências e aonde chegamos com ela; 

- Com todo o material desenvolvido, montar uma coreografia.  

  O procedimento metodológico que guia Pereira partiu de um modo de operar 

intuitivo e de um fazer prático. Com o passar do tempo, e com a possibilidade de repetir a 

função de coreógrafa-diretora em novos projetos dentro da universidade, este 

procedimento hoje se apresenta como um modo pessoal de atuação tendo como base 

princípios como rotina, procedimento lógico e acasos. A autora Cattani (2002, p.39), a 

respeito do encontro para uma metodologia de trabalho, escreve: 

[...] 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.  

 

Momento(s) de Silêncio – dialogando com os atoresdançarinos e participantes 



  Através das entrevistas semi-estruturadas aplicadas, a diretora pode acolher o 

testemunho dos intérpretes de Momento(s) de Silêncio que foram a matéria-prima para a 

criação, através das suas lembranças dos processos e das memórias escritas nos seus 

corpos. As entrevistas16 foram realizadas em fevereiro de 2012 e entregues em forma 

escrita para a diretora após a abertura de processo, que ocorreu nos dias 7 e 8 de dezembro 

de 2011, no teatro do TUSP – Teatro da USP, localizado na Rua Maria Antonia bairro da 

Consolação, no centro da cidade de São Paulo.  

  A tabela abaixo pretende apresentar, de forma sintética, dados que sirvam como 

um pequeno curriculum resumido dos integrantes do LAPETT que tomaram parte no 

processo de Momento(s) de Silêncio entre 2011 e 2012, e responderam a entrevista. 

 

Nome  

 

Função Trabalhou com a 

função exercida 

anteriormente 

Situação 

na USP no 

início do 

projeto 

(2011) 

Usufruiu 

de Bolsa 

de 

fomento 

 

Situação  

Atual 

06/2014 

Idade (início do projeto) 

Barbara Lins Pinheiro Assistente 

técnica 

 (2011) 

Não Graduanda 

em Artes 

Cênicas             

Não Bacharel em 

Artes Cênicas 

/Atuação-2014-

I  20 anos 

Felipe Boquimpani Desenhista de 

Luz 
Sim Graduação em 

Engenharia 

Quimica – 

Poli-USP 

Não 

 

Bacharelando  

em Artes 

Cênicas/ 

Direção 
   

 23 anos 
5º semestre 

João Paulo Pedote Atordançarino Não Graduando 

em Artes 

Cênicas 

IC 

FAPESP 

Bacharel em 

Artes Cênicas/ 

Atuação-2014-I 

20 anos 

Letícia Araújo Atrizdançarina 

 
Não Graduanda 

em  

Artes Cênicas/ 

Licenciatura 

Monitoria 

USP -      2 

semestres 

Graduanda em 

Artes Cênicas/ 

Licenciatura 

19 anos 7º semestre  

Leticia Olivares 

 

Assistente 
Cênica e Vocal 

Sim Mestranda no 

PPGAC-

ECA/USP 

MS 

CNPq 

Mestre em 

Artes Cênicas 

  40 anos 

Marcela Paez Atrizdançarina 

 
Não Graduanda 

em Artes 

Cênicas  

IC 

CNPq 

 

 Bacharel em 

Artes Cênicas/ 

Atuação-2014-

II   20 anos 

Marina Milito 

 

Atrizdançarina 

 
Atriz Mestranda  

PPGA-IA 

UNICAMP 

PED-

UNICAMP 
Mestre em 

Artes  

UNICAMP   25 anos 
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  Os entrevistados (integrantes do LAPETT) autorizaram a publicação total ou parcial do conteúdo das 

entrevistas concedidas para serem utilizadas neste texto. A autora do texto agradece a gentileza.  

 



Mayra Coelho Atrizdançarina 

 
Não Graduanda 

em Artes 

Cênicas  

Não 

 

 Bacharel em 

Artes Cênicas/ 

Atuação-2014-I 
 23 anos 

Rafael Sertori Atordançarino 

 

Não Graduando 

em Artes 

Cênicas/ 

Licenciatura 

IC FAPESP Graduação em 
Artes Cênicas/ 

Licenciatura- 

2014-I  

 3º semestre   Cursando o 

Mestrado no 

PPGAC-

ECA/USP 

26 anos 

 

Trajeto em diálogo: colcha de retalhos ou mandala 

Neste tópico será exposto um diálogo com os atoresdançarinos e participantes do 

processo de criação de Momento(s) de Silêncio através da publicação de partes das 

entrevistas que comentam as experiências obtidas ao longo desta trajetória. Para este 

artigo, estruturamos trechos das entrevistas sem o formato tradicional de pergunta e 

resposta e sim como uma “colcha de retalhos”, articulando experiências, constatações, 

descobertas poéticas, quase como uma grande mandala de sensações, das pessoas que se 

envolveram neste processo ao longo de dois anos. 

Rafael Sertori: Sinceramente, acho que esse entusiasmo criador e 

essa vontade de produzir algo conosco, alunos do Departamento de 

Artes Cênicas, foi o que sempre ficou muito claro para mim desde 

que a Sayô 17  ingressou como Professora na USP. Ela sempre 

mostrava e deixava claro (fosse em aulas realizadas com ela, fosse 

em uma conversa pelos corredores do Departamento), a imensa 

vontade dela em conhecer o que cada um tinha para 

mostrar/falar/defender através da dança, do movimento. E hoje fico 

muito feliz em ver que ela não só “mostrou” esse desejo, mas 

concretizou-o com a criação do LAPETT, onde tivemos a 

oportunidade de nos expressarmos através da dança. Além disso, 

conforme os encontros semanais do grupo iam acontecendo, acho 

que ela teve um “olhar clínico” e uma sensibilidade aguçada para 
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 Sayô – É como Sayonara Pereira é conhecida e chamada normalmente . 



perceber a presença (ou o surgimento) de um “tema-comum” no 

que era produzido por nós em cada encontro, fosse em forma de 

conversa, células-coreográficas, diálogos, textos, imagens, etc.; 

tudo isso que, posteriormente, resolvemos chamar de nossos 

“Momento(s) de Silêncio”, não à toa o título da peça. 

Marina Milito: Acho que foi mais prazeroso do que difícil. Os 

encontros foram sempre muito férteis e, indicações simples, faziam 

“brotar” movimentos e palavras. “Uma dança com as mãos”. “Três 

gestos, a partir do que você entende por gesto”. “Criar um ritmo 

com palavras”. Enfim, indicações simples, mas certeiras, que se 

tornavam disparadores potentes para criação. Não existiam espaços 

para “crises”, apenas para criar, criar, fazer. E aos poucos manter, 

repetir, recriar, incorporar. Fazer o mesmo movimento agora em 

grupo, ou pegar o movimento do grupo e agora realizar sozinho. E 

essas experimentações práticas, de alguma forma estavam sempre 

em diálogo com referências teóricas anteriormente abordadas, 

como um texto sobre solos em dança, que depois utilizamos na 

prática diversos dos princípios que estavam ali expostos. [...] Outra 

coisa importante que tenho aprendido com a coreógrafa está em 

relação à postura perante o trabalho e a vida, com compromissos, 

com horário, prazos e coisas do gênero. A importância de ser 

pontual, de chegar com antecedência para se preparar e estar pronto 

no momento combinado. Entregar as coisas com boa antecedência 

para que a coreografia ou texto possam ser digeridos e 

incorporados de maneira orgânica, e não simplesmente engolidos, 

sem mastigar, sem degustar. 

Mayra Coelho: A maior dificuldade do processo foram as 

disponibilidades para os encontros, a vontade e necessidade de nos 

encontrarmos mais de uma vez por semana para a criação foi 

inevitável, mas infelizmente esses encontros mais frequentes só 

aconteceram ao final do semestre quando a abertura de processo se 



aproximara. E, fora a disponibilidade de encontro do grupo, foi 

bem difícil a minha falta de disponibilidade com o processo, por 

estar envolvida em outros trabalhos da graduação, não encontrando 

tempo para me dedicar o quanto eu desejava ao processo [...], pois 

a Sayô sempre nos falou que o que ela queria era que não 

tentássemos repetir o movimento coreográfico com a técnica de um 

bailarino, mas sim, que pudéssemos entender no nosso corpo de 

atores a matriz do movimento, as sensações do movimento. E ao 

improvisarmos, senti que eu e Marina Milito, ao nosso modo, 

conseguimos trazer “a areia”, o jogo, a força que entendemos do 

movimento proposto. 

Barbara Linz: Após o período de aprendizado e reprodução, 

iniciava-se uma etapa de apropriação e improvisação, na qual nos 

utilizávamos dos mesmos movimentos, mas transformando-os 

livremente. Assim, surgiam diferentes versões dos movimentos que 

eram testadas de diversas formas no espaço e, a partir daí, 

estabelecida a melhor combinação. Utilizamos também um 

processo de colagem, no qual gestos ou movimentos trazidos pelos 

intérpretes eram unidos, transformados e aproveitados pela Sayô na 

criação coreográfica. 

João Paulo Pedote: A peça trata do Silêncio. Mesmo que essa 

resposta pareça óbvia, ela na verdade não é. Tivemos um encontro 

no qual discutimos o que era o Silêncio para cada um e as respostas 

foram todas diferentes, mas complementares. Não há como 

descrevê-lo apenas com UM adjetivo ou UMA imagem ou UM 

sinônimo ou UM movimento, porque ele sempre dá margem para 

mais e mais coisas. Ele contém em si o Infinito. [...] Meu solo foi 

um momento muito importante, porque ele me revela questões que 

eu sei que são minhas, mas que ainda não consigo lidar 

inteiramente. Por exemplo, para tratar da energia feminina sem cair 

em um estereótipo superficial, é preciso de muita energia e 



concentração. Isso combinado com os movimentos, relação com 

meus colegas em cena, com o público e com a música, criavam o 

meu solo. Por isso, eu acho que conforme formos praticando, não 

só meu solo, mas o espetáculo como um todo irá ganhar cada vez 

mais precisão e densidade ao ser apresentado. 

Marcela Paez: A peça trata de nós, de pequenos pedaços de nós – 

só que tratados de uma forma mais ampla, viabilizando o diálogo 

com os outros para além dos aspectos mais íntimos de cada 

questão. [...] Lembro-me de muitos momentos, de encontros-

umbrais do processo, mas para mencionar um momento bem 

particular, recordo um encontro no qual cheguei antes, para 

trabalhar meu solo com a Sayô. Lembro-me de estar tão nervosa e 

tensa por não conseguir fazer os movimentos que cada vez menos 

conseguia fazê-los. Lembro-me de repetir e repetir a partitura, de 

sentir que me faltava o ar, de sentir vergonha ao apresentar para o 

grupo; e me lembro de continuar sem conseguir. Lembro-me da 

Sayô me dizendo para relaxar o pescoço, para parar de pensar 

tanto, para parar de me “pré-ocupar” e começar a me “ocupar”. E 

esse tem sido o desafio desde então. Alegre sentir que no nosso 

primeiro ensaio geral com luz, lá no TUSP, consegui me aproximar 

mais do estado de “ocupação” do que de “pré-ocupação” - por mais 

que nas apresentações em si isso não tenha se concretizado, 

perceber o avanço de um dia é muito gratificante. 

Letícia Araújo: É possível notar que depois de tantos anos 

dançando, e convivendo com milhares de pessoas de lugares e 

costumes diferentes daqueles que lhe foi ensinado no berço (é 

sabido que passou 20 anos na Alemanha), Sayô Pereira pode 

desenvolver ou descobrir ou até mesmo encontrar nela mesma uma 

percepção aguda para as coisas simples, porém intensas, que são 

capazes de nos emocionar, fazendo-nos sorrir, desejar, chorar, 

sentir saudades. Durante os ensaios, antes de qualquer movimento 



lindo, grandioso e virtuoso, o que a Sayô nos pedia era apenas para 

sermos verdadeiros e justos com cada movimento e com nós 

mesmos, assim como “na vida”. [...] Apesar das dificuldades 

técnicas, sinto-me muito bem quando faço meu solo. Ele representa 

muito pra mim, principalmente porque foi construído em meio ao 

turbilhão de emoções. [...] Uma das partes que mais gosto é 

quando, ao final do solo, me aproximo do intérprete Rafael Sertori 

andando com os dedos no braço, e então trocamos os olhares e 

sorrimos um para o outro, é como se o sorriso dele fosse a deixa 

para a liberdade, confiança e brincadeira. A primeira vez que isso 

aconteceu durante um dos ensaios, eu posso dizer que foi mágico. 

 Leticia Olivares: A oportunidade de estar na assistência de direção 

de um trabalho no qual acredito, com uma profissional com tantos 

recursos e qualidades como a Profa. Sayonara foi de grande 

aprendizado e prazer. [...] Interessa-me o processo de corte e edição 

que Sayô, como coreógrafa/diretora executa, muito parecido em 

alguns aspectos com os procedimentos adotados por Eugenio 

Barba, diretor do Odin Teatret. [...] O aproveitamento do material 

produzido por cada corpo também se dá na teia coreográfica, na 

qual aos poucos se vão concatenando movimentos e imagens que 

dizem respeito a cada um e ao todo. [...] As escolhas musicais de 

Sayô também me chamaram a atenção pela riqueza de sonoridades, 

liberdade de associações entre os estilos e capacidade de gerar 

significados inusitados quando aliadas aos movimentos de cada 

cena.  

Felipe Boquimpani: Quando fui convidado a criar a luz de 

Momento(s) de Silêncio, fiquei apreensivo e desejoso: minha 

primeira luz para dança! O que eu moveria? Quais seriam as 

especificidades deste trabalho? A técnica, a linguagem. O que me 

moveria? Teria eu a sensibilidade para ser tocado e tocar nessa arte 

que sempre me foi tão abstrata? [...] Embora se estivesse tratando 



de um projeto ainda em percurso, havia já uma concepção 

coreográfica definida e quase totalmente finalizada. Longe das 

costumeiras aberturas de processo que pretendem justificar por 

work in process a falta de rigor tanto da encenação quanto do 

trabalho de cada ator-dançarino e de cada linguagem posta em 

cena, havia aqui a preocupação de não só mostrar as vontades de 

um grupo de pesquisa, mas de se ter um resultado parcial, um 

acabamento cênico que mostrasse também onde se pode chegar. 

[...] Difícil atender a todos os pedidos que a luz de dança faz; 

contras, laterais, ciclorama, diagonais, fundo do coro, focos sobre 

os cubos e ainda as possibilidades de cores. [...] Por fim vieram as 

decisões e ajustes de tempo das transições de cenas e intensidades. 

[...] As transições e intensidades são justamente o tempo e o espaço 

que ferem ou acolhem e a busca é um trabalho de labuta, 

sensibilidade, tentativa e nova tentativa atrás dos ritmos da cena e 

de um todo; já na pressão da abertura das portas para o público. No 

entanto, o trabalho não para por aí. Durante as apresentações, novas 

pulsões são descobertas, novas anotações são feitas.  

              O elenco de Momento(s) de Silêncio trabalhou junto e de forma mais constante ao 

longo do ano de 2012, com os já comentados dois encontros semanais. Seguiram novos 

impulsos para que fossem aprofundas as partituras coreográficas, presentes na obra, através 

de inúmeros ensaios e apresentações que seguiram até o ano de 2013 em diferentes teatros 

18, no estado de São Paulo. Consequentemente foi possível que a diretora observasse um 

processo de crescimento e entendimento dentro da obra mais coeso entre o elenco. Cada 

um dos intérpretes foi se entregando ao trabalho de maneira bem pessoal e com um ritmo 

também bem particular e, até o último ensaio, esteve descobrindo possibilidades, o que 

parece ter deixado a obra sempre viva.    

                                                           
18 Teatro da Faculdade de Medicina da USP, 12º FEIA - Festival de Arte da Unicamp, Campinas; Teatro 

Laboratório da ECA/USP e Teatro Sérgio Cardoso, São Paulo. 



               No ano de 2012 o elenco recebeu por Momento(s) de Silêncio 19, o 1º prêmio no 

20º Programa Nascente da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP na 

Categoria Melhor Atuação de Grupo. 

 (In) Conclusões  

              Foram muitas as decisões tomadas ao longo do processo de criação de 

Momento(s) de Silêncio. Uma delas foi referente ao silenciar diante de tantas palavras que 

são ditas ou “mal ditas” e tentarmos penetrar em camadas interiores, em camadas mais 

sutis do ser humano. Em contraste com a pressão sofrida, com tudo que lemos e ouvimos, 

prestando na verdade atenção a muito poucas situações, pessoas, coisas e, menos ainda, em 

nossas reais necessidades e desejos. Percebemos que o silêncio passou a ser um estado 

muito raro na vida moderna e foi justamente sem dizer muitas palavras que a coreógrafa-

diretora, juntamente com o grupo de atoresdançarinos do LAPETT, se propôs a percorrer 

diferentes estações tendo o silêncio e seus ecos como fio condutor. 

               É Orlandi (2007, p. 27) que nos encaminha para o fechamento quando diz que “A 

linguagem estabiliza o movimento dos sentidos. No silêncio, ao contrário, sentido e sujeito 

se movem largamente.” 
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