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Costumeiramente, a instituição

Universidade pensa em caminhos para

a dança por meio do discurso verbal.

Há cerca de dois anos, o Laboratório

de Pesquisa e Estudos em Tanztheater

(Lapett), dirigido pela coreógrafa e

professora Sayonara Pereira, da

Eca/Usp, procura refletir a arte,

traduzindo questões estudadas ao

longo de um ano, por meio dos

movimentos. Ano passado, por

exemplo, para encerar as atividades, o

grupo criou a peça Momento(s) de

silêncio.

“Para este trabalho, pedi que os

interpretes trouxessem fotos de algo

importante para eles, além de frases

que tivessem marcado suas vidas. Foi

incrível. Eles foram contando pequenos

tesouros, abrindo portas e janelas de

suas almas. A cada história,

vivenciávamos Momento(s) de

silêncio. A distribuição, ao longo da

peça, de solos e partituras mais

grupais foi feita de modo a possibilitar

o destaque de detalhes específicos e

particularidades de cada participante”,

diz a Sayonara, que também é

consultora da Revista de Dança.

A condução do Lapett tem muito do

modo que experimentou na sua

escolha profissional. A ideia de seguir

dançando ao mesmo tempo em que

iniciava carreira acadêmica surgiu em

2001, na Alemanha. Sayonara Pereira Cena de Momento(s) de Silêncio
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“Segui dançando, o que significa que

estar dentro de uma universidade,

primeiro como aluna e depois como

docente, não diluiu o meu desejo de

criar”, diz. 

De lá para cá, ela criou Skizzen (2002)

e Era uma vez (2003), ambas na

Alemanha; Esboço (2005/2007), seu

projeto de doutorado, na Universidade

Estadual de Campinas (Unicamp); uma

versão reduzida de Momento(s) de

silêncio, em 2011, que foi

retrabalhada, para a coreografia do

fim de 2012. 

O Lapett nasceu de um desejo de

Sayonara de dialogar com novas

gerações de pesquisadores-artistas

sobre o trabalho do tanztheater, estilo

de dança alemã criado na década de

1930 por Kurt Jooss (1901-1979), a

partir da necessidade de falar de

sentimentos por meio de

movimentações cênicas.

“O grupo foi criado em março de 2011,

como ferramenta da dança teatral aos

estudantes de Artes Cênicas da

Eca/Usp. Inicialmente, a atuação

cobria atividades de pesquisa,

tomando por base vídeos da escola

alemã e artigos produzidos por mim. 

 

Em um segundo momento, os alunos

praticavam o que tinham observado

em exercícios coreográficos. Logo,

ficou claro para os participantes o

desejo de utilizar os experimentos em

um espetáculo cênico.”

Hoje, o Lapett conta com doze

integrantes, entre pesquisadores e

interpretes. Entre estes, dois são

alunos de mestrado e dez de

graduação. “Graduandos ou pós-

graduandos, nove deles desenvolvem

pesquisas teórico-práticas, com bolsas

de agências de fomento à pesquisa

acadêmica como Fapesp, Capes ou

Usp, todos sob a minha orientação”,

observa Sayonara. “Significa que 75%

dos integrantes do grupo recebem uma

pequena verba para o trabalho que

desenvolvem.”

O grupo se encontra duas vezes por

semana, em aulas de três horas e

meia, com práticas de dança moderna,

ensaio do repertório e ensaio para

novas criações. Sayonara coordena

encontros quinzenais individuais com

os integrantes que desenvolvem

pesquisa específica, além de um

encontro mensal com todos os

membros da companhia para

planejamentos de trabalhos futuros.

 

O elenco é formado pelos atores-

bailarinos Bárbara Lins Pinheiro,

Letícia Araújo, Marcela Páez, Mayra

Santos, Marina Milito, João Paulo

Pedote e Rafael Sertori, todos

empenhados em fazer ecoar, para fora

da universidade, a pesquisa

desenvolvida dentro dos laboratórios

da USP. “Temos que pensar que, como

em outras áreas acadêmicas, é normal

que se receba incentivos monetários

para pesquisa, intercâmbios,

montagens de laboratórios”, diz.

Ela observa que o seu sonho é que

cada integrante do grupo tenha bolsa-

salário. Isso possibilitaria que eles

trabalhassem de quatro a seis horas,

diariamente. “Que tenhamos também

uma sala-sede só para o grupo, além

de um funcionário encarregado para as

atividades de organização,

agendamento de participações em

diferentes festivais, universitários ou

não”, finaliza. O primeiro passo já foi

dado.

 

Além do verbo
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