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Andréia Nhur: Você tem uma trajetória marcada pelo Tanztheater alemão e, atualmente, 
coordena um grupo de pesquisa, o LAPETT – Laboratório de Pesquisas e Estudos em Tanz 
Theatralidades, na ECA-USP. Como você tomou contato com essa vertente? De que maneira 
isso atravessa sua pesquisa hoje? 
 
Sayonara Pereira: Tomei contato com o Tanztheater a partir do encontro fortuito com a 
coreógrafa e bailarina Susanne Linke (1944), na época diretora e coreógrafa principal da 
companhia de dança da Folkwang Hochschule de Essen – Folkwang Tanz Studio (FTS). O ano 
era 1984, e a cidade Porto Alegre, que foi uma das capitais por onde a turnê patrocinada pelo 
Goethe Institut de Munique introduziu o trabalho do FTS a diversas cidades da America Latina. 
Depois de fazer uma audição para Susanne Linke, esta me encaminhou para a Folkwang 
Hochschule de Essen (hoje Folkwang University of the Arts), na época dirigida por Pina Bausch 
(1940-2009), e onde tive a possibilidade de ter contato com diferentes técnicas de dança, e com 
a filosofia do Tanztheater.  Foram 19 anos (1985 -2004) vivendo na cidade de Essen, estudando, 
participando, trocando, assistindo muitos trabalhos na efervescência dos anos 80/90 e 
desenvolvendo o inicio do que seria a minha caligrafia coreográfica, e também esboços da 
pedagogia de dança com a qual viria a me relacionar.  
Hoje estas vivências, ou a oportunidade de ter podido passar por aquela escola e o que 
estava, em termos de dança, movendo a região NRW (North Rhine-Westphalia) foi muito 
marcante e alicerçou a minha maneira, e o meu modo de pensar-fazer dança. A entrega de 08 
horas de trabalho diário, a importância de fazer aulas de técnica de dança todos os dias, as 
muitas horas de ensaio, incluídas no horário de trabalho, a dedicação por muitos anos 
trabalhando com o mesmo grupo e/ou o mesmo diretor-coreógrafo. O contato para além do 
envolvimento no horário de trabalho com os dançarinos do grupo, e os profissionais envolvidos 
nas produções. A minha pesquisa continua sendo atravessada pela vivencia intensa que tive 
ao longo destas duas décadas na Alemanha, acho que consigo falar um pouco disso na última 
resposta para esta entrevista. 
 
AN: Sabemos que, no Brasil, existem rastros do tanztheater que teriam contaminado muitos 
artistas da dança e do teatro a partir da década de 1980. Esse boom parece ter como marca a 
vinda de Pina Bausch e as ações do Instituto Goethe. No entanto, já nos anos 70, vemos 
similaridades entre a produção da dança no Brasil e aquilo que se formulava como 
Tanztheater na Alemanha.   Apesar das especificidades de cada momento, é comum vermos, 

                                                        
1 Sayonara Pereira. É professora- pesquisadora, vice-coordenadora do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas, na Escola de Comunicações e Artes , 

no Departamento de Artes Cênicas , da Universidade de São Paulo.Editora da revista Sala Preta, e diretora do LAPETT – Laboratório de Pesquisa e Estudos em 

Tanz Theatralidades na ECA/CAC/USP. Pós Doutora (2009) e Doutora (2007) em Artes-Dança pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Licenciada 

em Pedagogia da Dança pela Hochschule Für Musik-Tanz Koln / Alemanha (2003), tendo estudado na Folkwang Hochschule de Essen (1985), cidade onde atuou 

por 19 anos. É autora de diferentes trabalhos escritos e coreográficos, e do livro:- Rastros do Tanztheater no Processo Criativo de ES-BOÇO - Ed.Annablume - 

São Paulo (2010).  Email: sayopereira@usp.br  
 

mailto:sayopereira@usp.br


2 
 

nos meios acadêmicos e artísticos, uma tradução mal pensada do tanztheater para o 
português, como se fosse uma mera combinação entre dança e teatro. É possível traduzir este 
termo, ou se trata de um fenômeno contextual, restrito aos desdobramentos da dança alemã? 
SP: Acho que esta pergunta pode dar muito “pano para manga”, ou uma nova tese de 
doutorado. Acredito que os movimentos artísticos surgem em diferentes países a partir das 
necessidades que vão sendo sentidas pelas pessoas/artistas que encabeçam estes 
movimentos. Às vezes os envolvidos nem conseguem perceber, conscientemente, que estão à 
frente de um movimento especifico. Talvez consigam perceber, inicialmente, apenas o que os 
move a continuar, a persistir, ou mesmo a mudar estratégias ao longo do trajeto. Neste 
sentido, hoje se tem conhecimento, que no período citado, e em diferentes partes do mundo, 
os artistas cênicos iniciavam a agregar diferentes linguagens e modos de fazer nas suas 
novas criações, e estavam também querendo muito dialogar, experimentar unindo diferentes 
linguagens. E provavelmente os desejos de mudança sempre terão denominadores comuns. 
Na segunda parte da sua pergunta que se refere, mais especificamente, a maneira como a 
palavra alemã Tanztheater é usada ou traduzida para a língua portuguesa. Neste caso terei 
que citar as páginas 27,28 da minha tese de doutorado, que se transformou em livro 2: 
 

(...) Acredita-se que foi Kurt Jooss (1901-1979), coreógrafo alemão, o autor de “A Mesa 

Verde”, quem primeiro utilizou a expressão “Tanztheater”, no texto de sua autoria “A Linguagem do 

Tanztheater”, de 1935. Pela leitura do texto percebe-se que Jooss estava à procura de uma definição 

que incluísse todas as artes: 

 

Ou glorificação do infinito, ou crítica do homem do presente, ou ainda eventualmente a 

anunciação de um momento vindouro que viva como uma imagem desejada3. 

 

Para Jooss, o Tanztheater seria uma forma de arte que poderia fazer jus a todas as 

exigências do teatro e, esta forma de arte, para ele, só poderia ser dançada. Seria uma 

síntese do ballet clássico4 , teria um novo texto, seria uma dança com a capacidade de 

expressar todas as formas do drama. (...)  

 

É a partir da definição de Jooss, que buscava concretizar um modo de dançar para 

além da dança que existia na época, uma pesquisa que buscava uma expressão que incluísse 

todas as artes. É dentro deste raciocínio que, eu pessoalmente, vejo como muito simplista 

traduzir Tanztheater como “dança-teatro”, mesmo sabendo que:- traduzir é trair. E ainda 

porque esta simplificação gera em língua portuguesa “método”, “técnica” quando na verdade 

na escola Folkwang não existe no curriculum aulas de técnica ou método Tanztheater. Hoje 

entendo que Tanztheater possa ser muito mais um modo de pensar, existir, fazer dança, a 

partir dos ensinamentos dos pioneiros daquele movimento que ecoam nas trajetórias de seus 

alunos/dançarinos que são de certa maneira seus descendentes, e herdeiros de seus saberes. 
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AN: Em seu livro Rastro do Tanztheater no Processo Criativo de ES-BOÇO, você identifica 
traços comuns nas obras de artistas como Kurt Jooss, Dore Hoyer, Pina Bausch e Susanne 
Linke. Entre os campos afins, estariam os temas que “(...)movem e comovem os habitantes do 
mundo”(p.67). Podemos dizer que um rastro fundamental do Tanztheater na cena 
contemporânea é o foco no sujeito? 
 
SP: Sim com certeza. E este rastro, poderíamos dizer que faz uma grande ponte entre o 
movimento Tanztheater, as obras de seus precursores, e as obras que estão sendo 
desenvolvidas por autores, diretores, coreógrafos que não tem uma ligação direta com o 
Tanztheater. Estes autores contemporâneos, das artes cênicas e da performance, cidadãos de 
diferentes partes do mundo parecem também estar  interessadíssimos em  observar e escutar 
o que acontece no interior dos seres humanos.  
 
AN: Você esteve muito próxima de Susanne Linke, uma artista de suma importância que 
marcou a história da dança com obras antológicas.  Em seu livro, você analisa os trabalhos de 
Linke, destacando o enfoque na perspectiva feminina acerca do mundo. O que você poderia 
dizer sobre a obra e o contato com Susanne Linke?  

SP:  Sobre a artista Susanne Linke e sua obra, salientando em especial os solos, 

acho-os até os nossos dias muito ricos. Linke conecta muito intensamente características que 

foram levantadas na dança de expressão (Ausdruckstanz), no inicio do século XX, que traz a 

dança de volta a sua essência, ou seja, o movimento corporal.  Dentro deste quesito a 

qualidade e novas formas de movimentação, empregadas em suas obras, e também o uso 

dos objetos, denotam um caminho muito próprio, onde podem ser reconhecidos movimentos 

cheios de controle, contenção e de uma enorme precisão. A exatidão na maneira de agir com 

as formas e com seus conteúdos foi aprendida por Susanne Linke durante o período de 

formação com a dançarina, coreógrafa e pedagoga Mary Wigman (1886-1973), a grande 

pioneira da dança de expressão, e na Folkwang Hochschule de Essen. Com Wigman, Linke 

aprendeu como um sentimento é sentido em um movimento criado, e como este movimento, 

que acontece no corpo, relaciona-se com o espaço. Sentimento de vibração, “Vibratogefühl”, 

chama-se a movimentação nos trabalhos desenvolvidos por Wigman, onde a parte inferior do 

corpo relaciona-se com a terra, e a parte superior do corpo relaciona-se com o céu. Entre 

estas duas partes, do corpo do intérprete, deve existir uma tensão que vibra com todas as 

energias, com todas as dinâmicas, e com isto dá-se um resultado no espaço. 

Com os ensinamentos dos professores da Folkwang Hochschule de Essen, Jean Cébron 

(1927) e, sobretudo Hans Züllig (1914-1992), Linke aprendeu a beleza, a sutileza, o polimento 

da forma e especialmente a precisão nos trabalhos de pés e pernas. Esta formação 

complementar, na tradicional escola de Essen, trouxe um olhar centrado na forma e na técnica 

desenvolvida pela coreógrafa, mas mesmo assim não a afastou de seu impulso inicial de 

criação, nem tão pouco de sua essência. Desde o início Susanne Linke pretendeu encontrar 

uma linguagem onde fosse necessária uma técnica sólida, muita precisão, que traduzisse o 

que o seu corpo pretendia falar, e que abrangesse além da forma. A coreógrafa parece 

sempre questionar, todas as combinações de movimentos, que compõe intensivamente, vira-

as do avesso, controla-as e revira-as do início ao fim. Todos os movimentos são lapidados até 

a coreógrafa sentir no corpo a mais fina ramificação dele, onde percebe qual o caminho que a 

emoção se serve através do corpo.  
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- Tive o prazer de conhecer Susanne Linke em 1984 e estar muito próxima de sua 

trajetória, e suas criações, nos anos que vivi na Alemanha. Contudo, entre os momentos mais 

inesquecíveis que tive com esta mestra, citei-os nas paginas 62,63 do meu livro (PEREIRA-

2010) o qual reescrevo aqui:  

(...) Na Alemanha a última experiência profissional que participei com Susanne Linke, 

aconteceu em agosto de 2001, em Essen, no Coreographisches Zentrum (Centro Coreográfico 

de dança, hoje chamado de PACT-Zollverein), que na época estava sendo dirigido 

artisticamente por Linke. Eu participava de um festival de solos chamado: Solo w dialogu – 

Solo im Dialog, no qual participavam cinco bailarinas solistas: duas eram da Polônia e três 

representavam a região NRW na Alemanha, das quais eu era uma delas. Meu solo In der Zeit 

(No tempo) foi escolhido para que abrisse o programa. Linke assistiu a alguns ensaios e um 

dia veio me perguntar se poderia opinar. Eu me senti lisonjeada por receber sua atenção.  

Sobre o meu trabalho, Linke comentou que o solo tinha toda a estrutura de pura dança de 

expressão e apenas me sugeriu que os primeiros passos, que eram paralelos, feitos em cima 

de um tecido que eu havia coreografado para que a cada passo eu estivesse deslizando, não 

fossem só deslizados, e sim que eu usasse um movimento mais estacato, e depois trouxesse 

a perna que se encontrava atrás e o torso em contração até o eixo. 

Acatei a sugestão desta mestra com muito gosto e ao observar em vídeo esta versão final do 

solo pude perceber muito mais concentração no movimento, talvez alguma proximidade com o 

“Vibratogefühl” (que me referi na 1ª parte desta pergunta) que a própria Linke menciona usado 

por Mary Wigman. 

Pessoalmente acho uma pena, que na contemporaneidade tenhamos, no Brasil, tão pouco 

contato com a obra e os ensinamentos de Susanne Linke, que completou 70 anos em 2014, e 

encontra-se atuante nas diferentes ramificações de seu ofício.  

 

AN: Ultimamente, você tem se utilizado da expressão tanztheatralidades em suas pesquisas 
cênicas. Seria uma forma de definir os rastros incertos dessa linhagem na cena 
contemporânea? 
 
SP. Ótima pergunta boa para refletir sobre o atual momento da pesquisa que venho 
desenvolvendo, os ecos que ela esta tendo, os que pressinto que poderá ainda vir a ter, e 
também as incertezas do trajeto.  
Por um lado percebo na base do meu trabalho uma forte influência do aprendizado com os 
mestres, no período em que vivi na Alemanha, que inclui: a busca da concentração na cena, a 
clareza e qualidade da raiz dos movimentos utilizados, com pitadas ritualísticas e muitas 
imagens que auxiliam na transcendência da forma. Além da inclusão sensível de movimentos 
do cotidiano, muitas vezes provenientes das relações entre as pessoas, podem ser 
reconhecidos nas partituras coreográficas apresentadas. Hoje me deixo influenciar, muito 
mais, pelos envolvidos nos projetos que coordeno, conectando suas experiências de vida com 
pontos comuns de experiências vivenciadas por mim. Também reconheço a busca infinita pela 
precisão, e o desejo que os intérpretes possam ir muito além da ostentação da forma e 
procurem colocar as movimentações na esfera do domínio do seu próprio corpo, humanizando 
as ações que pretendem realizar.  
Se pensarmos no comentário sobre teatralidade encontrado em PAVI (1996: 371-374) vamos 
nos deparar com a ideia de expansão do conceito:  
A teatralidade seria aquilo que, na representação ou no texto dramático, é especificamente 
teatral (ou cênico). E ainda: (...)tudo o que não obedece à expressão pela fala, pelas palavras 
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(...).                                                                                                                                              
Nas peças que tenho coreografado e dirigido, atualmente, desejo que os intérpretes possam ir 
muito além do uso do “texto corpo-vocal”. 
 
Estar no Brasil tem me feito conviver com uma velocidade quase insuportável, refletindo como 
as coisas estão acontecendo por aqui. E é claro que eu também, acabo não me excluindo 
deste ritmo, nem poderia, pois vivo cercada de jovens alunos, intérpretes e pesquisadores na 
Universidade de São Paulo onde atuo como docente e pesquisadora. Gosto muito de observar 
para ver o que acontece ao meu redor, mesmo que não precise reagir igualmente. 
Além disso, percebo a curiosidade dos jovens artistas que “bebem” um pouco de cada 
informação, que tem contato, e estas mil informações, acabam respingando nos trabalhos, nas 
suas reflexões, mas geram, de certa maneira, uma forma de arte mais fragmentada.                  
No momento o que mais me desgasta é o fato de trabalhar de uma forma bastante séria com o 
LAPETT e não ter muitas oportunidades para apresentar o trabalho para além dos portões da 
universidade onde estamos sediados.  
 


