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                PATRIMÔNIO QUE É EXPERIMENTADO “NA PELE” 
                Sayonara Pereira* 

A arte do teatro tem que ter uma faceta cotidiana - histórias, situações 
e temas que devem ser reconhecíveis, pois o ser humano se interessa, 
acima de tudo, pela vida que ele conhece. A arte do teatro também 
precisa ter substância e significado. A substância é a densidade da 
experiência humana; todo artista anseia em captá-la em seu trabalho, 
de um modo ou de outro, e talvez pressinta que o significado surge da 
possibilidade de contato com a fonte invisível que fica além de suas 
limitações normais e que dá significado ao significado. 

                                                                                                                          Peter Brook 1 
 
  A sociedade moderna nem sempre se permite perceber que prestar atenção 
no tempo é indispensável para a compreensão da vida humana. Entenda-se aqui não o 
tempo contado pelas horas de um relógio, o tempo musical, ou o tempo que uma 
estação leva para completar o seu ciclo. Referimo-nos ao tempo relacionando-o com a 
percepção de uma linha histórica, também chamada de linha do tempo; onde 
acontecimentos foram impactantes, e onde as horas não puderam ficar congeladas ou 
presas na imagem de uma bela fotografia. 
 Ao longo do ano de 2010, enquanto acompanhávamos, atentamente, a 
preciosa programação da São Paulo Companhia de Dança, permaneceram algumas 
perguntas inquietantes: se a memória está em voga ou em crise? Se ainda existem 
pessoas interessadas em obras de repertório?  Se é possível atualizar estas obras-
primas? 

Memória(s) 
Para Aristóteles2, a memória é fruto da imagem. Fruto que, segundo ele, é 

ampliado pela reflexão e leva aos acontecimentos do passado, os quais denominaremos 
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.  

 
Reinvenção do(s) passado(s) 
A história por excelência valoriza o documento; e uma remontagem 

coreográfica valoriza, também, o lado histórico, possibilitando que uma obra criada há 
muitos ou há alguns anos seja revisitada, reestudada, e trazida à cena; dançada por 
outros corpos, e desta maneira rejuvenesce, se atualiza, encontra outros acentos e tem a 
possibilidade de impactar novamente tanto o corpo dos jovens bailarinos que 

                                                           
1 BROOK, Peter. A Porta Aberta. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 79.  

2 ARISTÓTELES. Poética - Organon – Política - Constituição em Atenas. São Paulo: Nova Cultural Ltda, 1999. 
(Estagira em 384 a.C.- Atenas, 322 a.C.). Filósofo grego, aluno de Platão e anos mais tarde professor de 
Alexandre, o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, a metafísica, a poesia, o 
teatro, a música, passando pela lógica, a ética, a biologia, entre outros saberes. Reconhecido como uma 
das figuras mais importantes, e um dos fundadores, da filosofia ocidental, seu pensamento continua a ser 
objeto de ativo estudo acadêmico até os dias de hoje. 
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apreendem a obra, quanto ao público que tem a chance de assistir ao vivo uma obra que 
foi criada talvez muito antes que todos os envolvidos tivessem nascido. 

É possível pensar que a remontagem de uma obra cênica seja comparável a 
um tipo de “história oral”, pela fluidez de sua forma de apreensão. Por ser trazida do 
passado por um profissional autorizado e especializado em “remontagens cênicas”, que 
será incumbido de estudar e repassar a obra para bailarinos da contemporaneidade. 

Meihy3, inspirado no pensamento de Foucault4 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”. 

Alguns autores preferem definir o campo de ação da história oral como 
“técnica”, “ferramenta”, “metodologia”, e até “saber”. 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. 

O autor Duarte Jr.5 acrescenta ainda:  
 
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).  

 
E é por esta via que percebemos grande parte do trabalho de remontagens, 

de obras cênicas, que a jovem São Paulo Companhia de Dança vem desenvolvendo 
dentro do universo da dança paulistana, nacional e rumando a atingir o mercado 
internacional, ao longo de seus três anos de existência, até aqui com muito êxito. 

Dentro deste viés, ao longo de 2010, a Companhia somou ao seu repertório 
três remontagens de peças marcantes do repertório da dança mundial: Tema e 
Variações 6 (1947), de George Balanchine (1904-1983) com música de Tchaikovsky 

                                                           
3 MEIHY, José C. “Sebe Bom”. In: Memória e Cultura - A Importância da Memória na formação cultural 
humana [História Oral: Caminhos e Perspectivas]. São Paulo, Edições SESC- Organização: MIRANDA, Danilo 
Santos de, 2007, p. 89. 

4 FOUCAULT, Michel (Poitiers, 1926 – Paris, 1984). Filósofo e professor da cátedra de História dos Sistemas 
de Pensamento no Collége de France. O seu trabalho foi desenvolvido em uma arqueologia entre o saber 
filosófico, a experiência literária e a análise do discurso. Outra vertente de seu trabalho se concentrou em 
estudos sobre a relação entre poder e governança, e sobre as práticas de subjetivação.  
5 DUARTE JR. João Francisco. O Sentido dos Sentidos. 2ª ed. Curitiba: Criar Edições Ltda., 2003, p. 127..  

6 Tema e Variações: de autoria do coreógrafo russo George Balanchine, sobre o movimento final da Suite 
n.3 para Orquestra em Sol Maior Op.55 de Tchaikovsky. Um casal de solistas e 12 bailarinas apresentam 
temas que aparecem ao longo da obra, que é composta de 12 variações. Entre suas particularidades a 
coreografia apresenta um solo masculino, onde o bailarino executa varias seqüências de grande nível 
técnico compostas por saltos e piruetas; e um solo feminino onde a bailarina mescla seqüencias com giros 
e grandes saltos, que exigem leveza e destreza técnica para a sua realização. Ao longo da coreografia, que 
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(1840-1893); Sechs Tanze 7 (Seis Danças, 1986), de Jirí Kylián com música de Mozart 
(1756-1791); e Prélude à l´Aprés-midi d´un Faune 8 (1994), de Marie Chouinard, com 
música de Debussy (1862-1918). 

 
 
Ação-Tradição(ões) 
Os bailarinos da Companhia, homens e mulheres, passam a ser a matéria-

prima para as (re)criações, sugerindo impulsos com seus corpos, para concretizar a idéia 
poética do coreógrafo da obra. 

Estes bailarinos compõem, criam, recriam, atualizam de forma dinâmica e 
instável em diferentes fluxos e ainda se diferenciam dentro destes movimentos. Eles são 
atravessados e ao mesmo tempo agem com e sobre esses diferentes fluxos, esquivando-
se de separações, ou comparações entre forma e conteúdo, essência ou existência, solo 
ou grupo, homem ou mulher; e, no entanto, compõem com estes cursos dinâmicos no 
espaço, confiando fundir-se com várias destas especificidades e ao mesmo tempo nunca 
perdendo a sua singularidade. 

Para estes jovens bailarinos, portanto, ter a oportunidade de, no século XXI, 
dançar dentro da tradição encontrada em coreografias que foram criadas em outro 
período histórico, e para outros corpos, é também uma maneira de possibilitar que estas 
obras sejam retransmitidas de forma atualizada, o que por si só é um grande desafio. 

É sobre esta tradição que desvela que intui Serres 9: 
 
Uma tradição pretende que a verdade seja um desvelamento. Uma coisa, um 
conjunto de coisas cobertas por um véu, a ser descoberta. [...] Desvelar não consiste 
em remover um obstáculo, retirar uma decoração, afastar uma cobertura, sob os 
quais habita a coisa nua, mas seguir pacientemente, com uma respeitosa 
habilidade, a delicada disposição dos véus, os espaços vizinhos, a profundidade de 

                                                                                                                                                                             
evoca o período de florescimento da dança clássica na Rússia, ainda aparecem outros 12 casais. As moças 
dançam toda a obra com sapatilhas de ponta. 

7 Sechs Tanze: Obra de autoria do coreógrafo, que nasceu em Praga, Jiri Kylián, para as Sechs Deutsche 
Tanz KV 571 de Mozart. Kylián criou seis pequenas peças, para quatro casais de bailarinos, que tecem, 
através de movimentos, critica aos valores vigentes na época em que a musica de Mozart foi composta. 
Nesta montagem os oito bailarinos atuam cenicamente com grande expressividade e humor.  

8 Prélude à l´Aprés-midi d´un Faune: da canadense Marie Chouinard. A obra consiste em um solo, onde a 
autora partiu, inicialmente, de observações de fotografias da coreografia original criada em 1912 pelo 
bailarino e coreógrafo russo Vaslav Nijinsky. Chouinard, como na coreografia original, trabalha com a 
bidimensionalidade dos movimentos quando estrutura sua obra. Além disso, deixa o intérprete solista, ao 
longo da obra, totalmente só em cena.  Ele estará dialogando através de suas movimentações corporais 
apenas com sete focos de luz, de diferentes cores, que sugerem diferentes estados emocionais. Estas luzes 
que surgem e desaparecem em diferentes pontos do palco, fazem sutilmente, uma associação as sete 
ninfas que vivem na obra de Nijinsky.  

9 SERRES, Michel. Os cinco sentidos. Filosofia dos Corpos Misturados. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, 
p. 178.  
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sua acumulação, o talvegue de suas costuras, para abri-los quando for possível, 
como uma cauda de pavão ou uma saia de rendas. 

 
Patrimônio(s) 
Para o profissional de dança, grande parte do conhecimento que ele irá 

adquirir ao longo de toda a sua vida é passada corpo a corpo e depois é experimentada 
“na pele”, quase como um patrimônio cultural-imaterial que comporta valores das 
tradições e costumes herdados de diferentes culturas, do passado, reapropriando-os no 
presente. Heranças estas que muitas vezes não são tocadas, mas sentidas com o coração 
e se encontram no imaginário das pessoas. Nas palavras de Deleuze e Guattari10: “É 
verdade que toda a obra de arte é um monumento, mas o monumento não é aqui o que 
comemora um passado, é um bloco de sensações presentes que só devem a si mesmas 
sua própria conservação, e dão ao acontecimento o composto que o celebra”. 

Qualquer que seja o código, o estilo, a configuração da dança poderá ser 
preenchida por um significado atualizado e a compreensão será imediata. A dança por 
diferentes caminhos busca uma significação e também um modo de torná-la significativa 
para outros. Provavelmente este seja um dos seus maiores mistérios. Acreditamos que 
aceitar este mistério é muito importante. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, intuímos 
que o ofício da dança não pode permanecer misterioso. 

A antiga função que a dança exercia em outros tempos deve ser sempre 
respeitada, mas não com aquele respeito que nos faz bocejar, ou nos dá sono, quando 
assistimos a um espetáculo. Cabe aos profissionais de dança trabalhar muito dentro do 
seu ofício, procurando desvelar mistérios, compreender minúsculos detalhes, aprimorar 
os mais variados campos de ação da dança, atualizando-os às necessidades da 
contemporaneidade. Além disso, entendemos que o artista não se coloca objetivos 
limitadores e, até mesmo quando ele se entrega ao seu oficio como a um “fazer cego”, 
ele sabe reconhecer o que quer encontrar. 

 
Formação de plateia(s) 
A Formação de plateia é uma atividade que vem ocupando vários setores da 

sociedade, diferentes profissionais e pesquisadores de diversas áreas; do mesmo modo, 
a São Paulo Companhia de Dança a inclui entre sua diversificada malha de atividades, 
desde o seu primeiro ano de fundação. 

A Companhia, através de sua equipe de Educativo, propõe muito mais ao 
público que possa vir a praticar a arte da dança, entretanto, que possa vir a desenvolver 
ferramentas para participar da leitura do espetáculo. É oportunizado ao cidadão-
expectador-anônimo que vem ao teatro uma forma de relação aberta, para que este 
cidadão chegue a desenvolver um olhar para a dança. O público não somente é 
convidado a consumir o espetáculo e seu resultado final, mas a experienciar o 
espetáculo, com uma apreciação mais vertical, portanto ir ao teatro passa a ser uma 
aventura, com espaço para diferentes percepções e indagações. Esta ação tende a gerar 
uma fonte inesgotável de cultura e reflexão, favorecendo a estes cidadãos uma atuação 

                                                           
7 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. O que é Filosofia. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992, p., 265. 
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mais dinâmica e consciente no mundo, propiciando uma empatia entre artista e plateia, 
despertando-os para o mundo das artes cênicas. 

Neste período de existência, a São Paulo Companhia de Dança já possui 
entre seu público experts em dança e também, muito importante salientar, um 
percentual muito alto formado por jovens, estudantes de escolas públicas, senhores e 
senhoras de mais idade e por pessoas que antes de terem assistido a uma apresentação 
da Companhia nunca haviam visto dança ao vivo. Independente da “especialização” do 
público, o que se pode notar é o prazer na fruição, a vibração com a destreza técnica dos 
bailarinos e os intensos aplausos acompanhados de “Bravos” demonstrando que a 
quarta parede 11 está aberta, atingindo em cheio a um entusiasmado público, que chega 
ao teatro cheio de interrogações e sai repleto de diferentes sensações, vibrações, 
emoções. 

O que é visto em cena os faz “saborear” e participar, de certo modo, da obra, 
desmistificando o conceito de que se deve “conhecer” para entender, quando na 
verdade passamos a pensar que é mais importante “ser tocado” do que entender o que 
se está conhecendo pela primeira vez. No caso específico de obras de diferentes fases da 
história da dança, e sem limites estilísticos, percebemos que a Companhia tem 
promovido uma ampla reflexão em torno da arte da dança; tem convidado arte 
educadores, alunos de projetos culturais de diferentes idades, profissionais de outras 
áreas e de outras Companhias de dança; e tem provocado discussões,expondo seus 
processos de criação, com o intuito de ampliar a abrangência e o diálogo sobre dança. 
Neste sentido, seus convidados podem ter o prazer de saborear o fruído e incorporá-lo a 
novas vivências. 

 
(In) Conclusões 
O encenador Eugenio Barba 12, em uma de suas palestras proferidas em 

2010, no Brasil, desenvolveu um pensamento o qual nos inspirou e nos encaminha para 

                                                           
11 A quarta parede é uma parede imaginária situada na frente do palco do teatro, através da qual a plateia 
assiste passiva à ação do mundo encenado. A origem do termo é incerta, mas presume-se que o conceito 
tenha surgido no século XX, com a chegada do teatro realista. Apesar de ter surgido no teatro, onde os 
palcos, geralmente de três paredes, apresentam mais literalmente uma "quarta parede", o termo é usado 
em outras mídias, como cinema, televisão e literatura, geralmente para se referir à divisória entre a ficção 
e a audiência. A quarta parede é parte da suspensão da descrença entre o trabalho fictício e a plateia. A 
plateia normalmente aceita passivamente a presença de uma quarta parede sem pensar nela diretamente, 
fazendo com que uma encenação seja tomada como um evento real a ser assistido. A presença de uma 
quarta parede é um dos elementos mais bem estabelecidos da ficção e levou alguns artistas a voltarem a 
sua atenção para ela como efeito dramático. In: PEREIRA, Sayonara. Rastros do Tanztheater no Processo 
Criativo de ES-BOÇO – Espetáculo Cênico com alunos do Instituto de Artes da UNICAMP. Tese de 
Doutorado. Campinas: UNICAMP/Instituto de Artes. 2007. 
12 Eugenio Barba (1936) é um diretor de teatro italiano, figura central no teatro mundial. Fundador e 
diretor do Odin Teatret em 1964, companhia que iniciou em Oslo (1964), e que em 1966 fixou sua sede na 
Dinamarca. Também dirige a International School of Theatre Antrropology (ISTA) importante instituto de 
antropologia teatral. Companheiro de trabalho de Jerzy Grotowski [(1933 1999) foi um diretor de teatro 
polonês e figura central no teatro do século XX, principalmente no teatro experimental ou de vanguarda.], 
trabalhando com ele diretamente durante cerca de três anos, é responsável pela divulgação de seu 
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o fechamento deste texto: Uma obra de arte deve atingir aos que entendem, mas não 
gostam. Aos que gostam, mas não entendem. Aos que entendem e gostam, e também 
deve atingir aquelas pessoas para as quais não é importante se entendem ou gostam, 
todavia, compreendem aquilo que é feito, e do que aquilo é feito. Porque, quando o 
sujeito entende do que algo é feito, talvez este sujeito venha a criar um elo com a obra. 
Quando o sujeito percebe alguns dos elementos encontrados em uma determinada obra 
de arte, talvez possa se sentir pertencente, ainda que não seja nem o ator, nem o 
bailarino ou o criador, mas lhe é dado, além da fruição, um lugar criativo, no qual possa 
se utilizar da própria imaginação. Estes espectadores não estarão mais isolados dentro 
de si, eles poderão se sentir quase interligados com outras pessoas que estão 
vivenciando, ao mesmo tempo, a mesma situação. Desta maneira a obra estará 
atingindo a TODOS. 

A qualidade, ou a presença deste expectador criativo e sensibilizado, longe 
do papel de consumidor-analfabeto, quem sabe venha a mudar a relação deste espaço 
público, o qual denominamos Teatro, em que a São Paulo Companhia de Dança vem 
conjugando o verbo dançar em um novo tempo: futuro do passado no presente. 
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trabalho no ocidente. O Odin Teatret, que tem no seu elenco artistas de diferentes países, viaja ao mundo 
com espetáculos, laboratórios e espetáculos demonstração. 
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