
0 

 

                 PULSAÇÕES E AÇÕES DA MEMÓRIA MATERIALIZADOS EM CENA  

                      Pulse and actions of memory materialized in scene 

 

                                                          Sayonara Pereira / Profa Dra.1 
                                                                          sayopereira@usp.br 
                                                                              Escola de Comunicações e Artes 
                                                                              Departamento de Artes Cênicas 
                                                                              Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

                                                                              Universidade de São Paulo 
                                                                              (ECA/CAC/PPGAC/USP) 

                                                                                    

                                                             

Resumo  

Este artigo pretende apresentar experiências, apoiadas em estudos realizados sobre o 

Tanztheater 2
 alemão, a partir das relações do intérprete-criador que escreve, e 

reescreve inúmeras vezes, através de diferentes registros e códigos corpóreos, ao 

longo de sua história, a própria obra autoral. A obra analisada, de autoria da 

coreógrafa brasileira Sayonara Pereira (1960), tem na relação corpo-memória-

ancestralidade, a tese para a contextualização que impulsionou a pesquisa, e o 

processo de criação para a concretização cênica da mesma.  

 

           Palavras Chave:  Tanztheater ;Experiência; Obra Autoral ;                 

                                      Corpo-Memória; Corpo-Ancestralidade; Processo de Criação. 

 

Abstract  

 

This article presents experiences, supported by studies on the German Tanztheater. 

Starting from the relationships of the performer-creator, who writes and rewrites 

many times, using different codes and tangible records, throughout his history, the 

own authorial work. The work analyzed is authored by Brazilian choreographer 

Sayonara Pereira (1960), and looking for at the relationship of body-memory-

ancestry, to contextualize the thesis that propelled the research and creation 

process for the scenic realization thereof. 

 

          Key Words: Tanztheater; Experience; Authorial Work; 

                     Body-Memory; Body Ancestrality; Process of Creation 

                                                 
1
 Sayonara Pereira (1960) Professora (RDIDP) da Escola de Comunicações e Artes, Departamento de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo 

(ECA/CAC/USP). Doutora e Pós-Doutora em Artes-Dança pela Universidade Estadual de Campinas. Pedagoga em Dança pela Hochschule Für 

Musik-Tanz Köln/Alemanha. Coreógrafa, Pesquisadora. Estudou dança e atuou profissionalmente na Alemanha durante 19 anos (1985-2004), 

onde, a convite da coreógrafa e bailarina alemã Susanne Linke, se aperfeiçoou (1985) na Folkwang Hochschule – Essen Escola Superior dirigida 

por Pina Bausch. Inclui na sua trajetória profissional criações com artistas da dança e de diversas áreas afins. Co-autora do projeto da SEESP– 

“São Paulo faz Escola” (2007-2011), escrevendo para os Cadernos do Professor e do Aluno: Arte – Linguagens, códigos e suas tecnologias. Autora 

do livro: Rastros do Tanztheater no Processo Criativo de ES-BOÇO (2010)-Editora Annablume; e co-autora de Terceiro Sinal – Ensaios sobre a 

São Paulo Companhia de Dança -2011/Editora Annablume, e de Rituais e Linguagens da Cena: Trajetórias e pesquisas sobre Corpo e 

Ancestralidade -2012/Editora CRV. Coordena o LAPETT - Laboratório de Pesquisas e Estudos em Tanztheater/ECA-USP.  
2
 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 as coreógrafas Pina Bausch (1940-2009) e Susanne Linke (1944).   

mailto:sayopereira@usp.br
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           A estética das manifestações vigentes, que influenciaram a dança 

clássica, até meados do século XX, não apontam explicitamente, a 

experiência vivida pelo intérprete como ponto de partida para a criação, e o 

desenvolvimento dramatúrgico da obra, e sim pelo direcionamento e ideias 

trazidas pelo coreógrafo, muitas vezes em cima de um libreto, e música 

previamente composta.  

           Noverre em Monteiro (1998) em sua primeira carta sobre a dança, que 

data de 1760 admite isto quando constata que: Um balé é um quadro, a cena 

é a tela, os movimentos mecânicos dos figurantes são as cores; se me 

permitis, direi que suas fisionomias são o pincel, o conjunto e a vivacidade 

das cenas, a escolha da música, o cenário, e o figurino são o seu colorido; 

enfim o compositor é o pintor. (...) O artista, ouso dizer, tem aqui mais 

obstáculos a superar que nas outras artes: o pincel e as cores não estão em 

suas mãos, seus quadros devem ser variados e durar apenas um instante (...).  

           Serge Diaghilev (1872-1929), exportador das artes russas para a 

França, e diretor do Ballets Russes (1909-1929), promoveu a dança, ao longo 

de sua existência para que esta arte fosse o ponto de encontro de todas as 

artes. Mesmo trabalhando, no seu ensemble, com diferentes coreógrafos tais 

como Michel Fokine (1880-1942), Vaslav Nijinsky (1890-1950), e Leon Massine 

(1896-1979), vistos como vanguardistas para a época, os bailarinos não 

recebiam ferramentas ou oportunidades para tornarem-se compositores, 

construindo a partitura que teriam que executar. 

            Com o avanço temporal do século XX a dança clássica começou, muito 

lentamente, a recolher elementos de diferentes gêneros e estilos de danças, e 

incluir alguns gestos do cotidiano. Muitos autores encontraram em mitos, em 

elementos da natureza, e nas manifestações sociais, inspiração para 

desenvolver as suas obras. As músicas ouvidas nas obras procuravam dialogar 

com a dramaturgia. Os figurinos mais do que caracterizar o intérprete, 

procuravam vesti-lo, e as obras nem sempre se utilizavam de cenografia. 

Desta maneira percebe-se um desejo de autonomia na dança, autonomia esta 

que já era vista no teatro há muito tempo.  

           Assim através de pesquisas desenvolvidas no âmbito da German Dance, 

período que tem o seu início demarcado por manifestações que ocorreram no 
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início do século XX, na Alemanha, entre elas: Lebensreformbewegung 3, 

Ausdruckstanz 4, chegando até ao Tanztheater contemporâneo; poderemos 

constatar que consecutivamente, nas manifestações pesquisadas, o ser 

humano, seu corpo, suas sensações, procuras e angustias estavam em sintonia 

com a natureza, a sociedade e a cultura de seu tempo.   

           Ao longo das manifestações que abarcaram a German Dance, foram 

priorizadas experiências que incluíssem também vivências trazidas ao 

processo de criação das obras, pelos atores cênicos, na busca de um 

intérprete que fosse mais autentico, mais transparente, e mais humanizado.  

          Como comentam os autores Meiches e Fernandes (1999): Esta atitude 

que define e personaliza o ator deixa transparente uma característica 

fundamental do trabalho do intérprete. (...) na determinação de encontrar 

uma essência humana possível; (...) na perfeição do ator/instrumento; (...) 

no jogo da cena que explicita o teatro; (...) na busca de uma verdade 

artística que se dá na construção de um outro mundo; (...) no instaurar um 

teatro limpo  de técnica, na criação de uma nova técnica e um outro 

teatro(...).  

Em Pereira (2007): Historicamente, a arte dramática, tão antiga 

quanto o homem, e a noção de representação estão vinculadas a rituais 

mágicos e religiosos primitivos. Alicerçado no princípio da 

interdisciplinaridade, o teatro serve-se tanto da palavra como de outros 

signos não-verbais. Em sua essência, lida com códigos estabelecidos a partir 

do gesto e da voz, responsáveis não só pela performance do espetáculo, como 

também pela linguagem e expressividade. O uso dos gestos e da voz tornaram 

o teatro um texto da cultura que reporta a outros códigos, como o espaço, o 

tempo e o movimento. 

                                                 
3 Lebensreformbewegung (Movimento de reforma da vida). Movimento abrangente que buscava um retorno às ”forças geradoras da vida” e à 

regeneração do homem e da sociedade por meio do não consumo do álcool e da carne. Jungbewegung (Movimento Juvenil) Movimento juvenil 

alemão formado por estudantes que, pelo cansaço com os problemas característicos da vida nas grandes cidades, buscavam recuperar um 

contato com a natureza. Os dois movimentos pretendiam também resgatar sentimentos de liberdade, da individualidade, e da descoberta do 

próprio corpo e juntos faziam parte da denominada Körperkultur (Cultura do Corpo). Pereira, Sayonara (2007: 32) 
4 Ausdruckstanz –dança de expressão - Movimento de dança que surgiu na Europa no início do século XX e a Alemanha tornou-se um país com 

simpatizantes deste movimento que entraram para a história, representados por nomes como Mary Wigman (1886-1973), Harald Kreutzberg 

(1902-1968), Yvone Georgi (1903-1975), Gret Palluca (1902-1993), Hanya Holm (1893-1992), Vera Skoronel (1906-1932), entre outros. O 

Expressionismo irá se ocupar de várias expressões artísticas, abrangendo as artes plásticas, o cinema, a dança, a literatura, a música e o teatro. 

Este movimento artístico se preocupou em expressar os conflitos da alma humana. Expressou a instabilidade da sociedade. Pereira, Sayonara 

(2007: 34-35) 

http://www.pucsp.br/pos/cos/cultura/teatro.htm#Gesto
http://www.pucsp.br/pos/cos/cultura/teatro.htm#Voz
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          Ao ser localizada a linha do tempo onde o Tanztheater se desenvolveu, 

encontramos em Pereira (2007), que: Esteticamente o Tanztheater descende 

das inter-relações entre protagonistas da Dança de Expressão alemã, da 

atividade de Kurt Jooss na Folkwang Hochschule 5 de Essen, assim como da 

influência da dança moderna americana, já que os mais significativos 

coreógrafos de Tanztheater da primeira geração estudaram em New York e 

alguns atuaram, inclusive, por vários anos em diferentes companhias 

americanas.  

          Mais uma vez é Pereira (2007) que nos informa que: Jooss acreditava na 

possibilidade da fusão do ballet clássico com a capacidade de expressar todas 

as formas dramáticas, empenhava-se em criar uma dança com um novo texto, 

mesclando o desenvolvimento do seu pensamento metodológico entre criação 

e pedagogia do ensino da dança. 

  Na sua pedagogia Kurt Jooss integrava o ensino da movimentação de 

Laban (1879-1958), e aplicava a estas movimentações, e aos conceitos criados 

por Laban, sua muito criativa marca pessoal, e sempre na tentativa de lapidar 

o material que o aluno/intérprete já trazia em seu corpo, pelas suas 

experiências pessoais. Em outras palavras, Jooss trabalhou atentamente para  

proporcionar condições onde o aluno/intérprete aprendesse a desenvolver, 

através de elementos que já existiam no seu corpo, técnicas de dança, e a 

partir daí ampliasse as possibilidades para trabalhar com ótima precisão, 

sinceridade e humanidade; chegando à verdade por seus próprios meios. 

 

            Acontecimento(s) 

            Quando o intérprete contemporâneo adentra na cena, as ações que 

irão ocorrer, já começaram a acontecer, ao longo do seu percurso, há muito 

tempo.               

            Para Bondía (2002) A experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca.  

                                                 
5 Folkwang Hochschule – Localizada na cidade de Essen,na região NRW (Renânia da Westphalia do Norte) teve inicialmente, o departamento 

de dança, fundado (1927) dirigido pelo pedagogo e coreógrafo Kurt Jooss, tendo como ênfase os estudos e a difusão dos fundamentos 

desenvolvidos pelo próprio Jooss .Ao longo de sua existência a escola teve diferentes diretores entre eles Hans Züllig, Pina Bausch, (1988-2009), 

e passaram por ela alunos que deram novos acentos a dança do século XX e XI entre eles Pina Bausch, Susanne Linke, Reinhild Hoffmann. 

Atualmente a Hochschule é dirigida por Lutz Förster e co-dirigida por Malou Airaudo e Rodolpho Leoni. Além disso, a escola integra o FTS 

(Folkwang Tanzstudio) uma companhia de dança profissional. 
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Desta maneira rastros irão sendo deixados como que em uma trilha. 

Metaforicamente, é como que as pegadas deixadas fossem identificadas, 

talvez como vivências, como as histórias pessoais, como as interações que 

irão configurar os enquadramentos, os focos e os prismas através dos quais os 

seres-humanos aspiram e caminham.  Traços, quiçá que foram acompanhados 

em outros processos, inspiram o intérprete-criador à novas trajetórias.  

 Pereira (2007) fala de um “artista-caminhante”. No caso do artista-

caminhante, seus rastros irão proporcionar meios para que sejam apreendidas 

partículas do funcionamento de seu pensamento criativo. O artista é o 

próprio observador daquilo que lhe interessa, elabora a sua rede de criação e 

a oferece aos demais interessados que, muitas vezes como co-autores neste 

percurso, inspiram-no e trazem argumentos para que sejam realizados 

diálogos, discussões e até novas propostas. 

            Memória inscrita no corpo 

            Vários mestres das artes cênicas desenvolveram suas metodologias 

incluindo propostas que levassem os intérpretes a exercitarem ao longo dos 

ensaios, os sentimentos e sensações que traziam de seu universo pessoal, de 

experiências reais, para que pudessem dar estimulo e tônus nas composições 

cênicas de seus personagens, como é o caso de Stanislavski (1863-1938).   

            Criar condições, por meio de perguntas, para que os intérpretes-

criadores fossem impulsionados a traduzir, sutilmente, suas emoções 

resguardadas, e assim trazidas para o presente. Oferecer possibilidades para 

que o intérprete-criador, através de associações, criasse pequenas historias-

cênicas, vivas e vividas por ele mesmo. Onde a personagem é o próprio 

intérprete-criador, e suas vivências, e memórias surgem para servir pura e 

simplesmente a finalidade da cena, como é o caso de Pina Bausch (1940-

2009).  

           Pereira (2011) relaciona a memória inscrita no corpo à história oral: 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, 



5 

 

deixando assim vivências pessoais, de certa maneira, sempre re-atualizadas, 

ou até mesmo re-visitadas.   

           Pereira (2011) discorre sobre as memórias do ator-autor e de outros 

narradores: 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. 

            No entanto Brook (1994) chama a atenção para que o intérprete não 

se deixe levar somente por passeios ao seu subconsciente, por ilusões que 

nutrem outras ilusões, onde sua interpretação se encontrará de certa maneira 

estagnada. Não é suficiente que o ator encontre sua própria verdade-não é 

suficiente que siga cegamente os impulsos que provêm de seu interior e que 

ele não consegue entender. Precisa de uma compreensão que, por sua vez, 

deve aliar-se a um mistério mais vasto. Só poderá descobrir esse vínculo 

através de um profundo respeito para com aquilo que chamamos forma. 

Forma é o movimento do texto, bem como seu próprio modo individual de 

captar esse movimento.  

          Incluiríamos ainda o saber lidar com o tempo da cena, tempo este 

necessário para entrar em um estado, fixar uma situação, e desenvolve-la, é 

necessário ainda que as ações cênicas sejam precisas, que cada situação 

esteja clara e, principalmente, que o ator só interprete uma coisa de cada 

vez. 

            Um exemplo de ação da memória materializada em cena 

 
            Puls / Pulsações 6. 1997 - Solo  

 

           O solo Puls/Pulsações, criado na cidade de Essen /Alemanha, é o 

segundo trabalho entre as obras autorais de Sayonara Pereira, que neste caso, 

                                                 
6 -Direção Geral,Trilha Sonora,Coreografia,Interpretação: Sayonara Pereira/ -Cenografia e Figurino: Sigrid Lachnitt/ -Montagem da Trilha 

Sonora:Thomas Dickmeis/ -Desenho de Luz:Jörg Segers/ -Fotos: Matthias Hoffmann/ -Realização:Fonds Darstellende Kunste e.V./ -

Kulturstiftung der Länder aus Mitteln des Bundesministeriums des Inneren/ -LBT-Flugvermittlung/ -H.Rickmann/ -N&R  Pereira 
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também é vista em cena como intérprete, tendo a memória como ponto de 

partida, e fio condutor dramatúrgico da peça.  

            Puls/Pulsações é um solo estruturado dialogando com seqüências de 

memórias inscritas no corpo da artista, na época com 37 anos, que foram 

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

lembranças, ritmos, ritos, e vivências.  

           Como ponto de partida a coreógrafa tomou o poema de Clarice 

Lispector (1978): 

 

Senti a pulsação da veia  em meu pescoço, senti o pulso e o bater do 

coração e de repente reconheci que tinha um corpo. 

Pela primeira vez da matéria surgiu a alma. 

Era a primeira vez que eu era una. 

Una e grata. 

Eu me possuía. 

O espírito possuía o corpo, o corpo latejava ao espírito. 

Como se estivesse fora de mim, olhei-me e vi-me. 

Eu era uma mulher feliz. Tão rica que nem precisava mais viver. 

Vivia de graça. 

 

           As obras de Pereira, como coreógrafa-intérprete, conduzem-na a 

pesquisar diferentes sensações que fazem parte de um extenso universo e 

vocabulário que a autora veio adquirindo ao longo de sua formação, 

especializações, atuações, e por último pesquisas acadêmicas. Sua longa 

permanência na Alemanha (1985-2004) trouxe para a coreógrafa-intérprete, a 

possibilidade de experimentar na “pele” diferentes vivências com a cultura 

estrangeira. O aprendizado da língua, a alimentação, as diferenças climáticas, 

se integrando com as diferentes sonoridades da paisagem cotidiana. As 

sensações hora de estar se integrando a cultura, e outras horas as nítidas 

lembranças de jogos praticados na sua infância no Brasil, trazendo a 

intérprete saudade de um tempo que jamais retornaria.  

           Inclusive a saudade foi o tema que impulsionou Pereira a realizar a sua 

primeira obra solo em 1996. Igualmente a nostalgia, e as lembranças que 

cabem dentro das saudades, são e sempre retornam como tema para a 

coreógrafa. 

  Banov (2012) a respeito de Pereira comenta que: A simplicidade do 

gestual permite a poesia, e nos faz refletir sobre a vida, entretanto ela 
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também revela faces diferentes da coreógrafa e de sua vida e nos apresenta 

sua verdade cênica enquanto intérprete criadora. 

           Puls/Pulsações é um Solo com forte dramaticidade poética, composta 

por 12 cenas, e com duração total de 55 minutos. A peça teve seu tempo de 

maturação e ensaios entre novembro de 1996 e maio de 1997 na cidade de 

Essen; e estreou no teatro da Fabrik Heeder na cidade de Krefeld/Alemanha 

em 1º  de junho de 1997. 

            Na cena inicial, através de uma luz muito tênue que remonta a um 

amanhecer, a solista se apresenta deitada no chão, no proscênio do palco, 

coberta por um enorme manto de tecido, medindo 10m X 10m, que ocupa 

todo o chão do palco. O manto que é cor de terra-caramelo, assim como o 

vestido usado pela intérprete são ao mesmo tempo figurino e cenografia, 

ambos confeccionados e pintados à mão pela artista plástica Sigrid Lachnitt.  

           O grande manto pode ser associado a terra, e a coreógrafa, ao 

idealiza-lo pensou na imagem que se tem dos campos, quando vistos do 

espaço aéreo, com seus  diferentes tipos de plantações, com seus diversos 

tons de terra, mais avermelhados, mais esverdeados, ou mais amarelados. 

Veremos que ao longo da peça o grande manto irá desenvolvendo distintas 

funções. 

           Os primeiros movimentos minimalistas, da intérprete, indicam 

nascimento e também despertar, são vistos impulsionados pelas fortes 

batidas, vindas do som da música de tambores africanos, e depois batidas 

ritmadas do coração. Com os braços esticados, a intérprete anda pelo palco, 

muito lentamente, convidando ao núcleo da trajetória que pretende trilhar, 

levando a audiência através das estações de uma vida. 

            Sobre a coreografia Banov (2012) comenta que:  Desta maneira, as 

cenas elaboradas possuem uma simplicidade colorida, cores estas que 

revelam autenticidade e poesia no gestual.           

            Nas cenas seguintes do solo, Pereira irá apresentar sucessivamente 

momentos de pura simplicidade onde serão percebidas ações, até certo 

ponto, muito cotidianas como: trabalhar, o semear, o colher, o lavar os 

cabelos, o amor, a separação, a tristeza. 
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            Por uma luz fria vindo pela lateral a intérprete nos da a impressão de 

ser puxada para fora do palco, muito rapidamente ao ouvir uma música com 

ritmo “tecno”. A cena se repete algumas vezes, com entradas e saídas, da 

intérprete do palco, até que uma parada abrupta, da trilha sonora, devolve a 

intérprete a uma tranquilidade. Aqui encontramos a intérprete embalada por 

sons encontrados na natureza, lavando os cabelos com movimentos muito 

fluidos. Fluidez esta que não durará por muito tempo, e onde os movimentos 

realizados, primeiramente harmônicos, vão se transformando em puxões, nos 

próprios cabelos. 

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

disponibilizando e abrindo novas janelas que oportunizam o público a adentrar 

em cenas originais.  

A escolha das músicas, na obra desta artista, é resultado de grande 

pesquisa, e oferecem uma estrutura de “espinha dorsal”, e além disso, 

permitem um passeio do público por diferentes ritmos e ambientes sonoros. 

Banov (2012).  

          Diferentes lugares começam a ser desbravados pela intérprete-autora, 

povoados ora por silêncios, ora por vozes, ora por diferentes sons da natureza, 

ou instrumentais.  

          A trilha sonora eclética, de Puls/Pulsações traz um forte impulso 

rítmico apresentando melodias de diferentes regiões do globo. O que nos faz 

pensar que este inspirador material tenha oportunizado grande diversidade no 

imaginário da intérprete, ao longo da criação coreográfica.           

         Nas palavras de Schneider 7. (...) Como caminhante que demarca duas 

culturas, a coreógrafa e bailarina Sayonara Pereira 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 

                                                 
7 -Direção Geral,Trilha Sonora,Coreografia,Interpretação: Sayonara Pereira/ -Cenografia e Figurino: Sigrid Lachnitt/ -Montagem da Trilha 

Sonora:Thomas Dickmeis/ -Desenho de Luz:Jörg Segers/ -Fotos: Matthias Hoffmann/ -Realização:Fonds Darstellende Kunste e.V./ -

Kulturstiftung der Länder aus Mitteln des Bundesministeriums des Inneren/ -LBT-Flugvermittlung/ -H.Rickmann/ -N&R  Pereira 
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tronco e um forte impulso rítmico com trocas de dinâmicas que podem ser 

reconhecidas sempre em suas obras como sua particularidade.  

           Diferentes emoções trazidas do imaginário da intérprete são 

“traduzidas”, e chegam a  cena em forma de  associações. Estas associações, 

por sua vez, se materializam em frases coreográficas que denotam:  

desabrochar, desenvolvimento, liberdade, dor,  angustia, amor solitário, a 

busca incessante pela sobrevivência, a natureza como a origem. E a 

resilência, grande força interior, que leva a intérprete a seguir em frente 

transformando e reescrevendo suas memórias inscritas no corpo. 

          Outra vez é a poesia de Clarice Lispector que impulsiona uma das cenas 

de Puls/Pulsações: 

Quando estou só demais uso guizos ao redor dos tornozelos e dos 

pulsos. 

A cena de grande dramaticidade poética encaminha a peça para o seu 

final, e traz Pereira literalmente com guizos ao redor dos tornozelos e dos 

pulsos, como sugere Lispector na sua poesia.   

  Depois de realizar vivências por diferentes estações deste ciclo 

desenvolvido e apresentado cenicamente, a intérprete retorna ao manto, 

para, quem sabe recomeçar, assim que possível, um novo ciclo na sua 

trajetória, que parece não ter fim. 

  Banov (2012)  traduz sua experiência sensorial sobre o trabalho de 

Pereira: Sobre tudo, o trabalho de Sayô Pereira, além do universo poético 

apresentado, permite questionarmos as relações atuais das artes; Ostrower 

relata que o indivíduo, amadurecendo progressivamente, se diferencia dentro 

de si, este fator juntamente com o trabalho realizado por Sayô traz uma 

perspectiva de longevidade ao intérprete ao mesmo tempo que amplia a 

atuação do profissional da dança em seu universo de trabalho. 

 

           (In)Conclusões 

           Se as memórias podem ser consideradas registros fugazes que refletem 

o modo pelo qual o artista percebe o mundo, como então serão materializadas 

as ações que pulsam na memória do artista-criador? Como o artista-criador  

trará do seu passado as memórias as quais ainda não deu voz?  
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           Salles (2004) lembra que: há sempre uma diferença entre aquilo que 

se concretiza e o projeto do artista que está sempre por ser realizado (...) 

rasuras que buscam completude. No silêncio que a rasura guarda, o artista 

aprende a dizer aquilo que resiste a se materializar, ou a dizer de novo 

aquilo que não lhe agradou. 

           Se a arte do ator brota, principalmente, da vida que tem as raízes na 

sua experiência ativa, e das considerações dos registros das suas vivências; 

não seria então desta experiência, que é armazenada na memória do ator, 

que ele intuitivamente se apropria, e através de exercícios, e de um forte 

querer; que este artista transformará estes registros no que comumente 

chamamos de vocabulário pessoal ou bagagem do artista? 

           A memória que se materializará na cena pressupõe registro, que será 

realizado no corpo do intérprete. E aqui não se trata de um registro 

incondicional, como se o ator fosse um “personagem em branco”, carimbado 

apenas por suas experiências sucessivas. E sim a confirmação que esta é uma 

característica comum a todas as pessoas, a possibilidade de guardar na sua 

memória aquilo que, por algum motivo, tem ou teve algum significado em 

suas vidas.  

            Raros são os ofícios que colocam com tanta constância um profissional 

frente a frente consigo mesmo, com as suas memórias, como as artes cênicas. 

Nesse sentido, afirmamos ainda que a memória é individual e única, visto que 

mesmo o ator tendo vivido experiências comuns com outros atores, cada um 

seleciona individualmente e compõe seu próprio conjunto de registros 

cênicos, como uma espécie de “patrimônio pessoal”. 

           É de Montes (2007) o pensamento que nos direciona para o final de 

nossas considerações, onde a autora salienta que:- memória: é a capacidade 

humana de transmitir aquilo que o homem descobre, aos seus descendentes. 

          No caso do artista cênico diríamos, ainda, que dentro de sua busca, e 

de seu fomento para a criação está o relacionamento com a sua 

ancestralidade artística. 

          Sendo assim acreditamos que o bailarino, em seu fazer e pensar a 

dança, está em constante mutação e é, também, agente de transformações 
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na sociedade que vive e com a qual interage através de sua dança. Pereira 

(2012). 
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