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Resumo:
A presente pesquisa objetivou a experienciação de oficinas de dança se utilizando do método
Bailarino-Pesquisador-Intérprete (BPI) para indivíduos da terceira idade, bem como a análise
do processo e dos resultados de tal ação. Foram desenvolvidos nessas oficinas com as alunas
o método BPI, principalmente, o Eixo Inventário no Corpo deste método, a sua Técnica de
Dança (Anatomia Simbólica e Estrutura Física) e a sua Técnica dos Sentidos.

Palavras-chave: Terceira idade, método Bailarino-Pesquisador-Intérprete (BPI), Dança do
Brasil.

Abstract:
The present research aimed at the experience of dance workshops using the DancerResearcher-Interpreter (BPI) method for the elderly, as well as the analysis of the process and
the results of such action. The BPI method was developed in these workshops with the
students, mainly the Body Inventory of this method, its Dance Technique (Symbolic Anatomy
and Physical Structure) and its Technique of Senses.

Key Words: Third Age, method Dancer-Researcher-Performer (DRP), Dance of Brazil.
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Introdução
O impulso inicial para a execução desta pesquisa foi a personagem Bayá desenvolvida
pela pesquisadora ao longo de sua graduação por meio do método BPI com direção das
Professoras Doutoras Graziela Rodrigues e Larissa Turtelli; personagem esta que foi síntese
de pesquisas de campo em terreiros de Umbanda e Candomblé.
O processo de desenvolvimento da pesquisadora no método Bailarino-PesquisadorIntérprete (BPI) iniciou-se em 2013 durante a primeira pesquisa de Iniciação Científica (IC) “A
dança do Orixá Iansã - Um estudo a partir do eixo Co-habitar com a Fonte no método BPI”
(FAPESP) a qual teve como principal finalidade a imersão em uma Pesquisa de Campo em
terreiros de Umbanda e Candomblé nas cidades da grande São Paulo e de Campinas,
utilizando o Método BPI e tendo como orientadora a Profª Drª Larissa Turtelli. A pesquisa
continuou no ano seguinte se articulando com outras quatro pesquisas de ICs no mesmo
método (três com bolsa FAPESP e uma com bolsa PIBIC) e com a mesma orientadora, com o
objetivo da construção de um espetáculo cênico conjunto (nomeado posteriormente “Depois
Daquele Canto”) que foi desenvolvido ao longo do ano de 2015 durante as disciplinas de
Trabalho de Conclusão de Curso I e II (AD061 e AD062) dentro da Universidade Estadual de
Campinas e teve direção das professoras doutoras Graziela Rodrigues e Larissa Turtelli.
Como procedimento inicial da elaboração do espetáculo cênico, foi realizada uma
pesquisa de campo na cidade de Cachoeira-BA com os cinco integrantes do grupo e a
orientadora da pesquisa. Durante a pesquisa de campo foram visitados terreiros de
Candomblé, bem como as casas de algumas filhas de santo e outros locais frequentados pelas
mesmas. Posteriormente, ao longo do ano de 2015, foi desenvolvida uma segunda pesquisa
de IC da pesquisadora, nomeada “A devoção e o instinto no corpo: um estudo no eixo
Estruturação da Personagem no Método BPI”, financiada pelo PIBIC/CNPQ na qual as
investigações se voltaram para a Estruturação da Personagem, realização do espetáculo
“Depois Daquele Canto” e uma análise de todo o processo.
Durante este mesmo ano de 2015, foi sintetizada no corpo da pesquisadora a
personagem Bayá1, que se apresenta como uma mulher velha e traz consigo um universo que
está intimamente ligado às pesquisas de campo em terreiros, revelando características
arquetípicas da Iabá Nanã. Em geral, esse orixá é representada por uma velha ligada ao
elemento da lama que retém muita sabedoria, representa a ancestralidade, sendo considerada
1

Representada na imagem abaixo. Fotografia de Mariana Pires.

7

a grande avó de todos, Augras (2010) a define como a mais antiga divindade das águas, sendo
também a deusa da fertilidade do solo e do grão que morre e renasce. Prandi (2008) conta
que Nanã ofereceu o barro para que os homens fossem
feitos e o quer de volta quando os homens morrem. Está
intimamente ligada às transformações entre a vida e a
morte, sendo a responsável por cuidar dos mortos em seu
seio até que um dia eles voltem à terra; e é no interior de
sua terra que estão os mistérios de transformações que
permitem a manifestação da vida e da fertilidade.
A

pesquisadora

vem

se

desenvolvendo

corporalmente e vivenciando a personagem em seu corpo
desde então. A sensação da pesquisadora é que a
personagem que emergiu dos Laboratórios Dirigidos é a
mulher mais antiga que já existiu nesse mundo, ligada à
lama, é a sabedoria mais antiga que a existência do
mundo, vê a todos como pessoas mais jovens do que ela,
é a senhora que manda e é respeitada pela sua sabedoria,
observa e sabe de tudo, determinando, assim, tudo o que
viverá e tudo que morrerá, tendo como cerne o poder da
transformação do que está morto para algo de vitalidade.
Uma das principais movimentações da personagem se dá na postura abaulada, com
um caminhar lento e pés bem enraizados no chão e uma grande tração da bacia em direção
ao chão, como se houvesse um peso muito grande em suas costas. Os gestuais das mãos e
seus sentidos simbólicos estão sempre ligados à sabedoria de quem já viveu muita coisa. As
mãos recebem, benzem e curam as pessoas, preparam o espaço para transformar morte em
vida, enterram os mortos, remexem na terra para adubá-la e plantar sementes, protegem,
comandam, abrem e mostram caminhos. As mãos mobilizam o restante do corpo para
manipular alguns objetos cênicos: um grande cesto feito de raízes que a personagem utiliza
para carregar suas ervas de cura, os ossos que abrem caminhos e serão transformados em
vidas, um bebê e um banquinho.
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A partir da análise de todo o processo de incorporação e estruturação da personagem
vivenciado no método BPI2 pela pesquisadora durante a graduação evidenciou-se que os
maiores conflitos da mesma foram se disponibilizar a viver uma imagem corporal de mulher
velha, se despojando de sua auto imagem de mulher jovem, e relacionado a esse aspecto,
modificar o seu referencial de uma perspectiva externa para uma interna. Esclareceu-se que,
essa questão da “não aceitação do corpo velho” estava diretamente ligada a uma cristalização
da imagem corporal da pesquisadora, associada a questões de aparência física. O conceito
de imagem corporal neste contexto pode ser definido dentro da perspectiva proposta por
Tavares (2003, p. 15):
A imagem corporal engloba todas as formas pelas quais uma pessoa
experiencia e conceitua seu próprio corpo. [...] deve ser compreendida como
um fenômeno singular, estruturado no contexto da experiência existencial e
individual do ser humano, em um universo de inter-relações entre imagens
corporais.

Para conseguir “incorporar a personagem” (dentro do que é proposto no eixo
Estruturação da Personagem do método BPI) foi primordial que a pesquisadora conseguisse
consentir que seu corpo vivesse essa imagem do corpo de uma velha milenar. Foi um conflito
muito intenso para a intérprete abrir mão do como se via no espelho, para permitir que a
imagem da velha saísse de dentro de si e o corpo da velha se colocasse no lugar do corpo
jovem da pesquisadora, que a julgava com um corpo “feio”. Havia também junto a isso, um
medo da intérprete de assumir o aspecto autoritário da personagem, um receio de que os
espectadores julgassem a personagem como uma pessoa “mandona”, havendo uma
dificuldade de mudar o referencial externo (baseado na preocupação de como os outros a
veriam) para o referencial interno (se permitir assumir os impulsos internos da personagem de
mandar em tudo). Nessa etapa do processo, as ações da direção foram fundamentais para
viabilizar que a intérprete lidasse com essas características.
Todo esse processo mobilizou a pesquisadora de um modo profundo, resultando em
um interesse em voltar seu olhar para pessoas na terceira idade. O trabalho corporal proposto
pelo método BPI foi sistematizado sem limitações ou especificidades de faixas etárias ou de
grupos sociais. Foram feitas produções acadêmicas no método nas quais o pesquisador se
debruçou sobre alguns aspectos do método e os desenvolveu com determinados grupos
2

O método BPI (Bailarino-Pesquisador-Intérprete), bem como o processo de incorporação e estruturação da
personagem vivenciado pela bailarina-pesquisadora serão explicados no capítulo 1.
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específicos. Na dissertação de mestrado de Floriano (2014), por exemplo, se trabalhou
aspectos do método com crianças de sete e oito anos e, na dissertação de mestrado da
pesquisadora Valardão (2014), se utilizou do método adaptado para adolescentes em situação
de vulnerabilidade social. Embora já tenham havido experiências no método BPI com pessoas
na terceira idade, ainda não houve um estudo sistemático da aplicação do método para esse
público. Portanto essa pesquisa propõe o início de um estudo novo dentro do método.
Para concretizar a realização desta pesquisa foram necessárias duas ações centrais:
1- levantamento bibliográfico sobre a terceira idade; 2- Elaborar e ministrar oficinas de dança
para pessoas na terceira idade a fim de desenvolver aspectos do método BPI para este referido
público.
Durante a primeira ação realizada no projeto, foi dado início a um levantamento sobre
os benefícios do trabalho corporal na terceira idade. Como resultado de tal etapa, conclui-se
que a pesquisa científica em dança com pessoas na terceira idade tem se ampliado, porém
ainda são poucos os materiais bibliográficos que abordam a prática de dança na terceira idade
de uma maneira mais sensível, que ultrapasse o limite de ser uma prática benéfica apenas
para a saúde física dos participantes. Witter, Buriti, Silva, Nogueira e Gama (2013), esclarecem
a importância de se voltar a pesquisa acadêmica para essa temática:
Ficou clara a necessidade de se realizar novas pesquisas sobre a dança,
sobretudo no âmbito nacional, para que a população idosa possa se beneficiar
de programas e/ou atividades que possibilitem a participação social, estimulem
o desenvolvimento das aptidões funcionais e, principalmente, possam
incentivar as habilidades biopsicossociais, por meio do conhecimento das
habilidades e limitações individuais e de atividades que incentivem a autonomia
e o exercício da cidadania. (WITTER, BURITI, SILVA, NOGUEIRA e GAMA
2013, p. 198)

Em relação aos benefícios de praticar atividades físicas na terceira idade, os autores
Petry, Nery, Gonçalves (2014), Santana (2011) e Castro, Tahara, Rebelatto, Driusso, Aveiro,
Oishi (2010) concluíram que a prática de atividades físicas nesta faixa etária pode ser benéfica
para a saúde por proporcionar a manutenção das funções cognitivas e motoras, resultando em
um benefício geral em relação à qualidade de vida dos participantes das referidas pesquisas.
Concluiu-se com o levantamento bibliográfico que a prática de dança durante a terceira idade
resulta de forma benéfica para a saúde física e psíquica dos indivíduos praticantes. Também
foi possível compreender que seria de grande relevância social o desenvolvimento de uma
pesquisa acadêmica para esse público que só tem se ampliado.
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Durante a segunda etapa do projeto, foram realizadas oficinas de dança se utilizando o
método BPI para indivíduos na terceira idade. É fundamental ressaltar que a etapa prática do
projeto de pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e foi desenvolvida em parceria como o
Programa UniversIdade da Universidade Estadual de Campinas.
Foram convidados a participarem da pesquisa indivíduos a partir de sessenta anos,
podendo abarcar todos os gêneros, raças, etnias, orientações sexuais e identidades de classes
ou grupos sociais. Foi elaborado um Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento (TCLE)3
para ser assinado pelos indivíduos participantes das oficinas, sendo assegurada a liberdade
de participação, garantindo que cada indivíduo participante pudesse estar livre para se retirar
da pesquisa a qualquer momento e que ocorresse o encaminhamento dos resultados da
pesquisa para os indivíduos e as instituições envolvidos no projeto.

A integridade dos

participantes foi garantida na pesquisa, pois o perfil da pesquisa não prevê riscos. Os dados
dos participantes foram preservados, bem como garantidos por parte da pesquisadora o sigilo,
a privacidade e a confidencialidade dos dados apreendidos durante a pesquisa. A
pesquisadora garante por meio dos TCLEs que os resultados da pesquisa serão
encaminhados para publicação com devidos créditos aos participantes da mesma, sempre
protegendo a identidade dos indivíduos participantes. Não foram recolhidos dados antes da
assinatura do Termo de Consentimento dos participantes. Os participantes incluídos nas
oficinas apresentaram atestado médico atualizado, indicando a permissão para a prática de
atividades físicas.
Durante o planejamento das oficinas, teve-se como objetivo realizar uma primeira
experimentação e vivência do método BPI para pessoas na terceira idade. A metodologia
utilizada em todo o projeto é o método BPI (que será explicado no capítulo 1) e para a análise
do questionário do Inventário no Corpo.
Também foi utilizada a técnica de análise de discurso (ORLANDI, 2010) para a análise
do questionário do Inventário no Corpo e para as conversas durante as aulas. Para o
recolhimento dos dados, a pesquisadora atentou-se não apenas às palavras utilizadas pelas
alunas, mas também o que não havia sido dito, os sentidos simbólicos das falas das alunas e
a postura corporal das mesmas durante suas falas.

3

Disponível em anexos, número do CAE: 70897317.6.0000.5404
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1. O método Bailarino-Pesquisador-Intérprete (BPI)

Criado pela Profª Drª Graziela Rodrigues, o método BPI tem como principais
ferramentas sistêmicas a Técnica de Dança, Laboratórios Dirigidos, Pesquisas de Campo,
Técnica dos Sentidos e Registros (RODRIGUES, 2010). Além de tais ferramentas, o método
se estrutura em três eixos que se relacionam o tempo todo: Inventário no Corpo, Co-habitar
com a Fonte e Estruturação da Personagem (RODRIGUES, 2003).
A Técnica de Dança do método é constituída pela Estrutura Física e a Anatomia
Simbólica que, auxiliam o pesquisador no preparo para a pesquisa de campo e na preparação
corporal, para que o intérprete entre em contato com os conteúdos que emanarão de seu corpo
nos Laboratórios Dirigidos.
A Técnica dos Sentidos tem como princípio estimular o intérprete a penetrar em seus
circuitos internos de emoções, sensações, imagens e movimentos. Quando bem desenvolvida,
a Técnica dos Sentidos proporciona ao intérprete que seja nutrido internamente por meio de
suas sensações, emoções, movimentos e imagens, não havendo uma ordem predeterminada
para que os sentidos ocorram no corpo do bailarino, como esclarece Turtelli (2009, p.110):
Graziela Rodrigues designa de "técnica dos sentidos" um procedimento
realizado cotidianamente no método BPI, está relacionada a ter um domínio dos
sentidos, imagens e emoções sabendo conduzi-los e deixá-los expressarem-se
no movimento, sem bloquear o seu fluxo. (...). Há várias estratégias que são
utilizadas no método BPI para trabalhar esta técnica. O próprio trabalho da
Estrutura Física está preparando o corpo também na "técnica dos sentidos".

Os Laboratórios Dirigidos ou Dojos partem de um círculo feito pelo bailarino em torno
de si, que amplia seu corpo para o espaço. Dentro desse espaço, o intérprete entra em contato
com conteúdos do campo de pesquisa e da sua própria história, via a Técnica dos Sentidos e
a Técnica de Dança e com a condução de um diretor. Conforme o intérprete se aprofunda no
contato interno, modelagens e corpos emergem de si, se desenvolvendo até a incorporação
de uma personagem. Essa ferramenta dos Laboratórios Dirigidos é utilizada ao longo de todo
o percurso de pesquisa no método, direcionada para as necessidades do intérprete em cada
uma das etapas da mesma, como ressalta Rodrigues (2010, P. 2): “[os dojos] são elaborados
pelo Diretor de forma individualizada para que ocorra o reconhecimento da memória no eixo
Inventário no Corpo, o reconhecimento do material da pesquisa em si mesmo e a nucleação
da personagem”.
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Assim como as outras ferramentas do método, os Registros são feitos em todo o
processo, é o momento em que o bailarino faz anotações sobre as experiências vivenciadas
(seja em Laboratórios Dirigidos ou em Pesquisas de Campo). Há uma maleabilidade em como
esses registros podem efetuar-se (em forma de tabelas, diários, desenhos, entre outras) de
acordo com a necessidade do intérprete, cabendo à direção conduzir o formato mais adequado
para cada momento do desenvolvimento do processo de imersão no método. As gravações de
áudio e de vídeo também são utilizadas como registros.
Ao longo de toda pesquisa feita durante a graduação, a bailarina-pesquisadoraintérprete trabalhou corporalmente tais ferramentas, assim como os eixos do método. É
fundamental ressaltar que durante a pesquisa no método, todas as ferramentas se relacionam
entre si, não sendo possível o desenvolvimento de trabalho em uma ferramenta isolada, que
ignore completamente as restantes. Para que o intérprete se desenvolva no método é
necessário um trabalho conduzido pela direção das ferramentas integradas entre si, que serão
as bases para que os Eixos do método se desenvolvam. O método BPI prevê que a vivência
e as relações de cada intérprete com cada ferramenta será única e individualizada, cabendo à
direção que o planejamento das aulas e dos laboratórios leve em consideração as
individualidades de cada intérprete.
No caso desta pesquisa, todo o trabalho realizado foi desenvolvido com a clareza das
necessidades individuais dos participantes das oficinas, tornando-se necessário que os
procedimentos metodológicos do BPI fossem direcionados para que os mesmos tivessem
plenas condições de se aprofundarem no contato interno e vivenciarem aspectos do método.
O BPI prevê uma relação direta no desenvolvimento dos três eixos, contudo há
momentos da pesquisa em que se trabalha com o enfoque em um determinado eixo,
possibilitando uma maior imersão nas temáticas referentes a cada um deles. No caso desta
pesquisa, as oficinas para pessoas na terceira idade tiveram o enfoque no eixo Inventário no
Corpo.
Tal eixo consiste no desenvolvimento de uma pesquisa feita pelo bailarino a fim de
reconhecer em seu corpo, aspectos relacionados à sua história familiar, trazendo à tona
memórias corporais relacionadas a uma identidade corporal do intérprete; que integram
aspectos psicológicos, fisiológicos e socioculturais. Tavares (2003, p. 134) esclarece que:

A construção de um sentido de identidade é o aspecto básico para a
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organização de uma imagem corporal coesa. O sentido de identidade se
constrói da integração de vivências perceptivas que incluem forças externas e
internas do corpo. As forças externas abrangem condições ambientais,
aspectos culturais e relações afetivas. As forças internas se referem ao corpo
em si, do qual as energias impulsivas emergem.

Durante o desenvolvimento da pesquisa no método BPI, o intérprete é convidado a fazer
uma pesquisa com os familiares à procura de ampliar seu conhecimento da sua própria
história. Ao longo da imersão no trabalho com o método, o eixo proporciona ao intérprete o
desvelamento de sua própria história e identidade corporal via corpo por meio das ferramentas
do método. Turtelli (2009, p.10) discorre sobre o Eixo:
No eixo Inventário no Corpo o bailarino é conduzido a uma investigação de seu
corpo, a qual envolve um reavivamento das memórias que o constituem, um
resgate de sua história pessoal, uma redescoberta de suas origens e uma
redescoberta do meio sócio-cultural que o permeia, pois tudo está inscrito em
seu corpo. Este eixo visa ao reconhecimento do bailarino de seu próprio corpo,
desconstruindo crenças e padrões pré-formatados de movimento e entrando
em contato com seus gestos vitais.

No caso desta pesquisa, o eixo Inventário no Corpo foi o foco do trabalho. O
desenvolvimento de tal eixo para o grupo de pessoas na terceira idade será relatado mais
adiante.
O eixo Co-habitar com a Fonte tem como principal elemento a realização de uma
pesquisa de campo de uma manifestação popular brasileira ou de um segmento social. A
escolha do local da mesma cabe ao bailarino-pesquisador-intérprete de acordo com suas
identificações pessoais com a mesma. Segundo Rodrigues (2003, p. 105):
Nesta fase ocorre a saída dos espaços físicos convencionais da dança para se
entrar numa realidade circundante à pessoa. O núcleo destas experiências são
as pesquisas de campo, quer sejam dentro de uma cultura à margem da
sociedade brasileira, porque nelas habitam corpos com outras máscaras sociais
que proporcionam outros referenciais, quer sejam outros espaços cujo
conteúdo/paisagem mobilizou o corpo da pessoa para investigá-lo.

O terceiro eixo proposto pelo método consiste na Estruturação da Personagem que se
inicia no momento em que aparecem imagens de paisagens que se repetem nos laboratórios
dirigidos do eixo Co-habitar com a Fonte. Há também o início de uma ligação dessas paisagens
à "alguém" que as habita. Com o desenvolvimento desse eixo é criada uma personagem,
resultado das relações do intérprete com a pesquisa de campo.
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Como já explicitado anteriormente, os três eixos funcionam de forma sistêmica.
Esclarece-se aqui que, para a elaboração das oficinas para pessoas na terceira idade, a
presente pesquisa voltou-se principalmente para o Eixo Inventário no Corpo por ser um eixo
que tem como principal objetivo auxiliar o dançarino a reconhecer em seu corpo aspectos
relacionados à sua história familiar, trazendo à tona memórias corporais relacionadas a uma
identidade corporal do intérprete; que integram aspectos psicológicos, fisiológicos e
socioculturais. Para que isso ocorresse, foram utilizadas as seguintes ferramentas propostas
pelo método BPI: trabalho da técnica de dança, fluxo dos sentidos e um questionário 4
elaborado por Rodrigues com perguntas relacionadas a alguns aspectos da história de vida
dos participantes. Rodrigues (2003, p. 91) exemplifica a condução do trabalho no método BPI
para possibilitar a relação de contato do participante com suas próprias memórias a partir de
movimentos:
Algumas indicações de como entrar no chão com o eixo do corpo, se firmando,
cavando com as mãos, penetrando em aspirais, tem sido favoráveis para
estabelecer essa relação de contato. Trata-se de um contato da pessoa a partir
de suas experiências perceptivas, onde ela começa a assumir "aquilo corporal"
como verdadeiro, como seu.

Durante as primeiras oficinas foi feito um primeiro levantamento em forma de conversa
sobre as manifestações brasileiras mais próximas às realidades do grupo de pesquisados.
Para tornar possível a execução de tal etapa da pesquisa o planejamento das oficinas foi
elaborado em conjunto com a orientadora do projeto, abrangendo tanto um trabalho de preparo
do corpo quanto da própria Estrutura Física e da Anatomia Simbólica propostas pelo método
BPI. Todo o planejamento das oficinas levou em conta a realidade do grupo, suas condições
corporais e suas ligações com a Dança do Brasil, bem como aspectos de movimentos e de
imagens que estruturam a personagem da pesquisadora.
Inicialmente, pretendeu-se conhecer um pouco os participantes do projeto para,
posteriormente, escolher algumas manifestações populares brasileiras que seriam enfocadas
nas aulas. Foram trabalhados diferentes enraizamentos dos pés, movimentações da bacia,
relações da coluna com o espaço, simbologias das mãos, o ceder o corpo para força da
gravidade e as oposições das partes do corpo. Direcionou-se todo o trabalho com a Técnica
de Dança para as possibilidades corporais dos idosos que participaram das oficinas. A Técnica
4

Para a realização desta pesquisa foi feita uma adaptação do questionário presente na tese de doutorado de
Rodrigues (2003).
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dos Sentidos foi utilizada a fim de estimular os participantes das oficinas a penetrarem em seus
circuitos internos de emoções, sensações, imagens e movimentos. As oficinas contaram com
o trabalho com diversos materiais da natureza (argila, terra, água, ervas), os estímulos
sonoros, dentre outros materiais (como panos, cestos, bastões) para ampliar a percepção do
corpo e o imaginário dos participantes das oficinas.
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2. Quem são essas mulheres? Estratégias para a proposição do Inventário no corpo do
método BPI
Para a realização das oficinas foi feita uma parceria com o Programa UniversIdade da
Universidade

Estadual

de

Campinas,

que

proporciona

semestralmente

atividades

interdisciplinares para pessoas na terceira idade, com o intuito da manutenção da saúde e
qualidade de vida destes indivíduos. Com a coordenação da Profa. Dra. Kátia Stancato e de
Isabel Cristina de Araújo Floriano, o programa conta com uma programação de oficinas e
palestras nas áreas de Arte e Cultura, Esporte e Lazer, Saúde Física e Mental, Sócio Cultural
e Geração de Renda. No caso desta pesquisa, as aulas dadas foram incluídas no Programa
como uma série de oficinas nomeada “Desvelando memórias do corpo: uma vivência em
Dança do Brasil”.
Entre os meses de agosto e dezembro de 2017 foram realizados encontros semanais
com duração de duas horas, totalizando em 12 encontros. Foram oferecidas 20 vagas para a
oficina, porém apenas sete participantes iniciaram a frequentá-las. As mulheres participantes
das oficinas possuíam idades entre 59 e 67 anos e todas faziam alguma atividade física além
das aulas de dança, ao final das oficinas restaram cinco participantes.
Juntamente com a orientadora do projeto, foi preparada uma primeira aula na qual o
método BPI foi apresentado rapidamente, seguido de uma conversa com as participantes para
conhecê-las. Durante esta conversa, foi feito um levantamento das expectativas das
participantes em relação às oficinas, foi possível perceber que as participantes não sabiam
muito bem quais seriam os tipos de dança que seriam trabalhados nas oficinas, mas estavam
curiosas e abertas para novas vivências. Esse dado foi muito importante para traçar as
estratégias que seriam utilizadas ao longo das oficinas.
Durante a fala das participantes, sobre o que elas achavam que eram manifestações
populares, foram citados em um primeiro momento folia de boi, procissão, desfile de carnaval
e congada. Conforme fomos conversando, uma das participantes me perguntou se “as coisas”
relacionadas aos descendentes da África podiam fazer parte das manifestações. A pergunta
tinha sido elaborada de uma forma bem cautelosa. Percebi naquele momento os rostos das
outras alunas curiosas e com um pouco de receio de falar sobre o assunto. Conforme fui
citando manifestações populares provenientes da resistência negra no Brasil, algumas alunas
já começaram a citar manifestações que elas conheciam: jongo, capoeira e candomblé.
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A primeira forma de contato com a história de vida de cada participante que emergiu
nas oficinas partiu das músicas. Durante a primeira aula, foram trabalhadas algumas músicas
e movimentações provenientes da ciranda de roda como forma de aproximação das
participantes das manifestações populares brasileiras. A ciranda foi uma maneira de iniciar o
reavivamento de memórias das integrantes, a fim de aproximar as participantes da proposta
do inventário no corpo. Foi sugerido em uma primeira conversa que, as participantes
contassem um pouco sobre as atividades e brincadeiras que faziam quando criança e sobre o
lugar onde nasceram; todas elas contaram que brincavam de ciranda. Durante as primeiras
aulas, a matriz de movimento da ciranda de roda foi trabalhada também para propor uma maior
integração do grupo e foi utilizada pela pesquisadora como um modo de avaliar o equilíbrio,
coordenação motora e ritmo das integrantes.
As músicas trazidas pelas participantes foram “Ciranda Cirandinha” “Se eu fosse um
peixinho”, “Peixe vivo” e “Caranguejo peixe é”. Como registros sonoros foram usadas músicas
de outras manifestações populares brasileiras, sendo que as músicas de congado e de viola
caipira também foram reconhecidas pelas integrantes e algumas até sabiam cantá-las.
Foi entregue para as participantes um questionário com perguntas sobre a vida delas 5
e a partir dessas novas informações diariamente era pensada a estratégia da próxima aula.
Tal questionário foi desenvolvido pela Professora Graziela Rodrigues (2003) e tem como
aspecto central ser constituído de perguntas que, auxiliem o bailarino a entrar em contato com
aspectos relacionados ao seu próprio Inventário no Corpo. Como descrito anteriormente, o
Inventário no Corpo é um eixo do método BPI que tem como cerne o contato do intérprete com
si mesmo. As estratégias utilizadas nessa pesquisa para iniciar o contato das participantes das
oficinas com tal eixo foram conversas durante as aulas, o questionário citado anteriormente e
além de toda a prática em dança proposta durante as oficinas. Durante as conversas, as alunas
partilharam recordações relacionadas a algumas temáticas que envolviam as matrizes de
manifestações trabalhadas na aula, bem como se lembravam se já tinham se deparado com
determinadas manifestações anteriormente.
De acordo com as leituras dos questionários, ficou claro que a cultura caipira 6 esteve
muito presente na vida dessas mulheres que nasceram no interior de São Paulo. Todas as

5

Disponível em anexo 1
A cultura caipira no Brasil se deu principalmente nos interiores, pode-se dizer que consiste em uma mistura de
aspectos culturais advindos dos índios, portugueses e africanos. De modo geral está muito relacionada a fé
católica, bem como com a lida com a terra e com animais.
6
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participantes da pesquisa citaram nos questionários desfiles de carnaval e procissões como
manifestações que elas já participaram de alguma forma, sendo que, também foram citadas
por mais de uma integrante, as Festas de Reis, Festa Junina, Festa Caipira e Desfiles
Escolares. As manifestações levantadas pelas integrantes têm relação com o catolicismo
popular e são muito ligadas às paisagens rurais.
As paisagens descritas pelas alunas reforçaram as paisagens rurais, sendo citadas
plantações de café, Mastro de Santo Antônio, casas formando uma vila, árvores frutíferas,
curral, viagens de trem, praça, coretos, missas….
A questão do questionário sobre o quintal encantado7 não foi respondida dentro das
expectativas por nenhuma das participantes. No momento da explicação sobre essa pergunta
foram trazidas verbalmente algumas informações sobre os lugares de brincadeiras de infância,
porém, no momento do texto escrito esses locais não foram revelados. Posteriormente, foi
possível que as participantes trouxessem os dados sobre o quintal encantado por meio de uma
conversa. Todas as integrantes trouxeram dados relacionados a histórias em fazendas e em
locais em meio a natureza. Duas integrantes comentaram sobre uma fazenda de café, ambas
tiveram bastante contato com o ciclo do café e com as etapas de produção do mesmo.
Outro dado em comum foram as brincadeiras de nado em represas, rios, cachoeiras e
praia. As relações com animais como galinhas e patos também tiveram bastante relevância na
conversa.

No método BPI utiliza-se o termo “quintal encantado” para referir-se às lembranças de lugares, geralmente
relacionados à infância, nos quais se desenvolviam experiências e brincadeiras ligadas ao desenvolvimento do
imaginário.
7
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3. Técnica de dança: Estrutura física, Anatomia Simbólica e outras ferramentas de
trabalho propostas pelo método BPI
Como ressaltado anteriormente, o método BPI é composto de eixos e ferramentas que
funcionam de forma integrada, sendo assim, é necessário que o indivíduo que se interesse em
vivenciá-lo integralmente, dedique uma grande quantidade de tempo para realizar uma
imersão no método. Para que as participantes das oficinas pudessem ter uma vivência no
método BPI em poucas aulas foi decidido, juntamente com a orientadora deste trabalho, que
o enfoque das oficinas seria o trabalho com a técnica de dança e a técnica dos sentidos do
BPI, relacionadas ao eixo Inventário no Corpo.
Seguindo a abordagem da técnica de dança do método BPI, foram trabalhadas
individualmente nas primeiras aulas os pés, mãos, coluna e bacia. Posteriormente, foi proposto
o início de um trabalho corporal com a intenção de propor a integração das partes do corpo
trabalhadas nas aulas anteriores, juntamente com o trabalho com alguns sentidos simbólicos
de movimentos proposto pelo método BPI. O fluxo dos sentidos foi trabalhado de forma
conjunta durante todas as aulas, porém será descrito apenas no capítulo seguinte.
3.1. Pés
O trabalho com os pés no método BPI é fundamental. Em cada manifestação popular
brasileira percebe-se que os movimentos dos pés e a relação dos mesmos com a terra
reverbera pelo restante do corpo manifestando uma extensa gama de imagens simbólicas. Há
uma simbologia relacionada aos pés como filtros do nosso corpo, eles seriam filtros que
conectam o indivíduo com a terra, como afirma Graziela Rodrigues (2012, p.3):
Aos pés é integrada a região do sacro (rins) que por sua vez interliga-se ao
ouvido, ampliando o ato de ouvir expandindo estas partes do corpo. Podemos
dizer que há uma cadeia de conexões entre pés, sacro (rins) e ouvido, que são
formas homólogas ao embrião.

Durante a primeira etapa das aulas eram propostas atividades de percepção corporal
com as participantes sentadas em cadeiras. A percepção dos pés foi a primeira coisa a ser
trabalhada, inicialmente por meio de massagem. Eram propostos diariamente que as alunas
massageassem o metatarso, bordas interna e externa dos pés e calcâneo se atentando aos
lugares mais doloridos dos pés, massageando-os no sentido de liberar as tensões e as dores.
Foram propostos momentos de percepção por meio do toque nas partes mais duras e mais
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moles dos pés, nos quais eram ressaltadas informações anatômicas sobre os ossos e
musculaturas dos pés. Também foi trabalhado a percepção das diferentes mobilidades em
cada articulação do pé, bem como foram propostos movimentos que estimulavam a amplitude
articular do metatarso e dos tornozelos (rotações, flexões e extensões metatarsais e das
articulações do tornozelo). Sempre ao final da massagem em cada um dos pés era solicitado
que as participantes colocassem os pés no chão e percebessem a diferença entre eles,
distinguindo as mudanças relacionadas aos apoios dos pés no chão, temperatura e demais
informações.
Consideramos apoios as partes dos pés que atuam no movimento,
estabelecendo diferentes tipos de contato com o solo e imprimindo uma
determinada força acompanhada de flexão, extensão e rotações em diferentes
graus. A linguagem dos pés desenvolvida através dos seus apoios envolve
principalmente as articulações tibiotársicas e coxo-femurais. (RODRIGUES,
2005, p. 46)

O trabalho dos diferentes apoios dos pés no chão é, assim, fundamental para o
desenvolvimento da técnica de dança do método BPI no corpo. No caso desta pesquisa, este
trabalho se iniciou de maneira lenta e se desenvolveu de forma gradativa. O trabalho de apoio
dos pés começou na primeira aula como desenvolvimento da etapa de massagem nos pés.
Inicialmente, foi feito um trabalho de percepção do alinhamento dos pés com os joelhos e com
o quadril, sendo solicitado que as participantes notassem os apoios dos ísquios na cadeira e
a sua própria coluna como um mastro (que se inicia na cadeira e sobe até o céu).
Ao longo das aulas, conforme as participantes ficavam mais à vontade com a proposta,
foi desenvolvida a ação de pressionar o chão com os pés, colocando gradativamente mais
peso do corpo nos pés e percebendo como os diferentes apoios dos pés reverberavam no
apoio dos ísquios na cadeira. Foram trabalhadas diferentes dinâmicas de movimento partindo
dos grandes apoios dos pés (borda interna, borda externa, calcanhar, metatarso e peito do pé)
sempre na seguinte dinâmica: na primeira aula, a vivência das movimentações era proposta
com movimentos lentos enquanto as alunas estavam sentadas, depois que, todas já estavam
executando o movimento de forma coordenada para os dois lados, eram propostos os mesmos
movimentos em pé, também feitos em uma dinâmica lenta. Na aula seguinte, a movimentação
era repetida mais rapidamente sentada e em pé, e a partir da terceira aula os movimentos de
pés passaram a serem explorados em pé e com o direcionamento, para que as participantes
percebessem o quanto os movimentos dos pés envolviam outras partes do corpo (coluna,
mãos, esterno, cintura pélvica, cabeça).
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É uma das estratégias do método BPI, a utilização de bacias contendo diferentes tipos
de pedras ou como grãos de milho, folhas, entre outros elementos da natureza para estimular
a sensibilização dos pés dos alunos durante as aulas. Em geral, essas bacias ficam dispostas
em algum local dentro da sala de aula e são preenchidas de pedras de diversos tamanhos e
formatos, para que o intérprete entre dentro das bacias e possa movimentar seus pés em cima
das pedras, prestando atenção nos diferentes apoios dos pés e em como as sensações dos
pés reverberam no restante do corpo.
O principal direcionamento feito para esta proposta foi de colocar as caixinhas de pedras
embaixo de uma barra de apoio, para que as alunas pudessem se apoiar enquanto
experimentavam se mover dentro das caixas de pedras, sem perderem o equilíbrio. Durante a
primeira aula, todas as alunas disseram que se sentiram incomodadas em pelo menos uma
das caixas. Foi recorrente a fala de que algumas caixas continham pedras que causavam dor
nos pés, porém que ao pisar no chão novamente o pé parecia “mais aberto”, “com uma raiz
para o chão”, “mais em contato com o chão”. Também foram feitos comentários relacionados
a mudança de temperatura dos pés antes e depois de pisar na caixa. No decorrer das aulas,
as caixinhas de pedras foram usadas para estimular as alunas a perceberem os pés e a
integrarem os pés com outras partes do corpo, bem como com o fluxo dos sentidos.
3.2. Cintura pélvica
Deitadas no chão com os pés apoiados, foi solicitado que as alunas percebessem as
partes da coluna que encostam no solo e em seguida, que levassem a atenção para o osso do
sacro e o movessem percebendo como o movimento reverberava no restante da coluna e nos
pés.
Sentadas na cadeira, foi proposto que as participantes percebessem os ísquios
apoiados na cadeira e os pés apoiados no chão. A partir da percepção, foi proposto que as
participantes fizessem o movimento de báscula do quadril para frente e para trás, percebendo
a movimentação que a bacia reverberava no eixo e nos apoios dos pés. Foi solicitado então,
que as participantes integrassem os apoios da bacia na cadeira com os apoios dos pés no
chão.
Ao levantar, as integrantes colocaram um pedaço grande de tecido amarrado no quadril,
nomeado dentro do método BPI de “rabo”. A utilização do rabo é uma ferramenta do método
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BPI frequentemente utilizada, que tem como principal função ampliar a percepção e o peso do
quadril. Por estar envolvendo o quadril, o tecido amplia a percepção tridimensional do mesmo.
O peso do tecido para baixo concretiza a imagem de um rabo que é puxado para o chão, como
se fosse um terceiro apoio do corpo no chão. “A força de tração, na região do sacro,
materializa-se no imaginário pelo sentido físico da apropriação de um “rabo”. (RODRIGUES,
2005, p.49).
A partir de tais imagens, foram trabalhadas em roda algumas movimentações de quadril
propostas pela técnica de dança do método BPI, tais como a báscula, o pêndulo e o movimento
de infinito no quadril.
Em um momento final da aula, com o intuito de trabalhar o foco no fluxo dos sentidos,
foi solicitado que as alunas pisassem nas caixinhas de pedras e percebessem os pés e o rabo.
A partir dessa integração dos sentidos, foi proposto que as participantes saíssem das caixas
e deixassem o rabo indicar um caminho. Nesse momento, todas as participantes conseguiram
trazer algum tipo de paisagem e sensação para o corpo (descritos no capítulo seguinte).
3.3. Eixo do Corpo / Coluna
Para trabalhar a percepção do eixo e da coluna foram utilizadas como principais
estratégias a percepção do deslocamento do peso do corpo no espaço e a imagem simbólica
do Corpo Mastro proposta por Graziela Rodrigues (2005, p.44): “O corpo-mastro é flexível,
articula-se em todas as direções, integra o dentro e o fora, em cima e em baixo, à frente e
atrás. Recebe e elabora os símbolos. Das partes para o todo estabelece-se a unidade
corpórea”.
Com as participantes sentadas em cadeiras, foi proposto um momento de percepção
do apoio dos ísquios nas cadeiras seguido de movimentos de coluna, se atentando nas
mudanças de apoios da bacia na cadeira durante os diferentes movimentos realizados. Foi
utilizada a imagem simbólica da coluna como um mastro que se inicia no chão (pés) e segue
verticalmente até o céu.
Em pé, a fim de trabalhar o cruzamento de energia pé direito - mão esquerda /pé
esquerdo - mão direita, foi proposto o movimento de sucção dos pés no chão. A atividade
propôs que as alunas traçassem mentalmente uma imagem dos pés sugando algo do chão e
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imaginassem um percurso do que foi sugado subindo pelas pernas até chegar em um ponto
no meio do corpo, quatro dedos abaixo do umbigo, e depois chegasse até a mão do lado
oposto. Como descreve Graziela Rodrigues sobre este cruzamento de energia (2005, p.44):
“O cruzamento de energia-relação do lado direito superior como lado esquerdo inferior e viceversa - fortalece o centro do corpo, promovendo um alto grau de equilíbrio e um sentido de
unidade (participação global do corpo no movimento)”.
O uso de um bastão de madeira pequeno foi realizado para trabalhar a simbologia do
corpo mastro proposto pelo método BPI, sendo esta mais uma estratégia criada por Graziela
Rodrigues e utilizada nas aulas do método. Presente em diversas manifestações populares
brasileiras, o bastão se relaciona com a coluna, como se fosse uma simbologia da mesma fora
do corpo. A movimentação do bastão apontando para cima e para baixo foi usada nas oficinas
por ser uma das possibilidades de se trabalhar a relação do corpo com o céu e com a terra.
Pensando na relação da coluna com o bastão, foram propostos diferentes movimentos de
deslocamento do corpo em roda: para frente, para trás, lateralmente e em giros.
Como dinâmica final dessa etapa, foi feito um trabalho com um enfoque maior no fluxo
dos sentidos proposto pelo método BPI, sendo solicitado que as alunas deixassem o bastão
indicar um caminho imaginário para que elas andassem, como se o bastão que comandasse
o restante do corpo. Posteriormente foi dada a indicação que o bastão se transformasse em
outro objeto e mostrasse um lugar de vitalidade.
3.4. Mãos
Dentro da Estrutura Física do método BPI, as mãos são consideradas partes
fundamentais. Bem como os pés, são filtros de nosso corpo, capazes da materialização do
imaginário e, por meio dos gestos, de expressarem em forma de movimento a caracterização
de arquétipos. Como explica Rodrigues (2005, p. 53): “Assim como os pés, os movimentos das
mãos utilizam a gama de possibilidades que esta parte do corpo possui. A sua função essencial
(a apreensão). Encontra-se presente numa ampla linguagem gestual”.
No caso deste trabalho, as mãos foram trabalhadas em todas as aulas, tendo um
enfoque maior em uma das aulas, no qual utilizou-se argila e outros elementos para a sua

24

sensibilização.
Durante a oficina com o enfoque nas mãos, em
um primeiro momento, foi realizada uma massagem
nas mãos em dupla8 com o objetivo de ampliar a
percepção dos ossos das mãos. O trabalho com
argila foi proposto em seguida com o objetivo de
ampliar a percepção das mãos e de mobilizar o tônus
do corpo. Foram propostos movimentações de
amassar a argila de diversas maneiras e em diversas
velocidades, variando a força usada nas mãos.
Foram estabelecidos momentos em que o foco das
alunas eram as mãos amassando a argila e em
outros momentos, era de imaginar que o corpo todo
se relacionava com ela. Depois de amassar a argila,
foi recomendado que as participantes deixassem que
as mãos a modelassem livremente, sem se
preocuparem com o formato que fariam.

Após fazer uma observação do que foi modelado, foram utilizadas bacias com diversos
elementos dentro9 a fim de continuar a ampliação da percepção das mãos. A utilização de tais
elementos para a sensibilização é uma estratégia usada no método e foi desenvolvida por
Graziela Rodrigues a fim de proporcionar a ampliação do contato do bailarino com as mãos. A
escolha dos elementos foi feita de acordo com a textura dos mesmos sendo elencados água,

8
9

Como mostra a imagem ao lado. Foto da autora.
Como demonstra a imagem a seguir. Foto da autora.
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terra, lama, folhas de boldo imersas em água,
cascas de árvores, pedras e areia.
Para se trabalhar as mãos também
foram propostos movimentos baseados no
Xirê10. Foi feito um trabalho relacionando os
elementos

utilizados

nas

bacias

que

simbolizam alguns orixás e algumas matrizes
de movimentações das mãos dos mesmos. Em
um primeiro momento, foi feita a escolha de
não revelar para as alunas que as matrizes de
movimento que seriam trabalhadas advinham
do Candomblé, por conta do receio do preconceito com a temática. No final da aula, ao notar
que as alunas presentes estavam abertas para uma conversa sobre a temática dos orixás,
houve uma roda de conversa relacionando diretamente os movimentos feitos na aula com os
orixás.
A primeira movimentação trabalhada foi a de enfiar as mãos na terra (Exu), explorando
os gestos de cavar e enterrar desenvolvendo para a imagem da lama, juntamente com a
movimentação de segurar um pilão (Nanã) e movimentar as profundezas da terra.
Da lama, as alunas foram conduzidas para a imagem de levar água transparente nas
mãos (Oxum), estimuladas a sentirem a densidade e a temperatura da água, desenvolvendo
os gestos do que fazer nessa água. Com as mãos espalmadas para baixo e o movimento de
estar apoiada na água foi proposto que a imagem de água doce se modificasse para a imagem
do mar, juntamente com movimentos de abrir o mar, nadar em meio ao mar e criar ondas
(Iemanjá).
Partindo da imagem de ervas, foi sugerido que as alunas colhessem folhas imaginárias
(Ossain), juntamente com a imagem de segurar um cesto no qual se guarda folhas e as
espalha. Depois de alterar a dinâmica do gesto entre guardá-las para si ou de lançá-las no
ambiente, foi proposto a transformação dessas folhas em pedras, com a alteração do tônus

10

Xirê é a parte do ritual de Candomblé na qual os participantes saúdam cada um dos orixás, os filhos de santo
dançam em círculo fazendo movimentações relacionadas a cada orixá,destacando-se a relação dos gestos das
mãos com o espaço. Nota da autora.
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muscular e da velocidade das mãos (Xangô).
Os sentidos simbólicos de esconder, revelar e esconder novamente (Obaluaê) foram
trabalhados em seguida, bem como os gestos e imagens relacionadas ao se esconder em
meio a mata e a caçar alimentos (Oxóssi). Trabalhou-se as mãos espalmadas, fazendo vento
em diversas velocidades juntamente com a imagem da brisa até a imagem de uma forte
tempestade (Iansã). Partindo das movimentações das mãos, foi proposto o deslocamento no
espaço, integrando pés e mãos, com o sentido simbólico de espalhar coisas, modificar o lugar,
trazer e levar embora.
Foi proposto que as alunas deixassem as mãos se movimentarem de acordo com as
imagens anteriormente trabalhadas, sem tentar partir de uma.
Para finalizar, foi proposto uma conversa sobre como as alunas sentiram a atividade e,
como já descrito anteriormente, foram reveladas as associações dos gestos com seus Orixás
correspondentes.
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4. Análise do que emerge das participantes
Levando em consideração todo o processo das aulas dadas dentro do Programa
UniversIdade entre agosto e novembro de 2017, será descrito a seguir uma breve análise dos
pontos mais relevantes do que foi desenvolvido nas oficinas pela pesquisadora. A análise será
feita de forma qualitativa, levando em consideração o material escrito do questionário, o
desenvolvimento corporal das alunas e as conversas realizadas durante as aulas.
4.1. Estrutura Física e Anatomia Simbólica
Uma das principais dificuldades em trabalhar a Estrutura Física e a Anatomia Simbólica
foi identificar a quantidade de tempo para cada proposta de movimento. Quando era
apresentada uma nova matriz de movimento era necessário um tempo maior para que algumas
alunas conseguissem entender como era a coordenação motora, enquanto outras já estavam
dispersas. Foi um desafio conseguir desenvolver em cada momento de aula uma dinâmica
que abarcasse as necessidades de todas as alunas. A estratégia que mais funcionou neste
caso foi esmiuçar cada movimento o máximo possível, apresentando o mesmo em pequenas
etapas seguidas, depois apresentar o movimento inteiro. Após algum tempo, alterava a
proposta para um movimento que as alunas já tinham domínio e retomava o movimento novo
em outro momento da aula, utilizando como referência para as alunas imagens diferentes para
propor o mesmo movimento.
4.2. Pés
Os pés foram a parte do corpo que a diferença entre a primeira e última aula foi mais
evidente. No primeiro dia de aula, as participantes das oficinas se demonstraram surpresas
com as diferentes sensações dos dois pés ao massageá-los, S. disse: “Agora eu tenho pé”.
Quando pedi para que ela me explicasse melhor, recebi como resposta que ela percebeu que
nunca tinha percebido os pés antes e que agora, estava mais fácil para sentir o chão. J.
declarou que o pé tinha se espalhado no chão e I. acrescentou que concordava com a colega
e que parecia que seu pé tinha uma raiz profunda que a ligava ao chão.
Ao longo das aulas, diferentes percepções relacionadas a temperatura e aos apoios
dos pés foram relatadas em relação aos pés. Na terceira aula, S. declarou que o pé dela estava
“feliz”, percebi neste momento que para ela aquele foi um momento de integração entre a
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percepção dos pés e das próprias emoções. Ao longo do trabalho, as participantes relataram
que a cada aula ficava mais fácil massagear os pés sem sentir dor e que a mobilidade do
tornozelo, bem como a do metatarso e a dos dedos se ampliaram.
4.3. Cintura Pélvica:
No dia em que a bacia foi o foco de trabalho, foi possível perceber um desenvolvimento
motor relacionado aos movimentos de pêndulo da bacia para os lados e no sentido frente e
trás. Porém, ao propor a mesma movimentação com o foco na integração do corpo, pude
perceber que a bacia não se integrava no movimento, mesmo que ela fosse o foco da atividade
proposta. Em relação à bacia, o que começou a se desenvolver com mais potência foram os
sentidos simbólicos relacionados ao rabo, e não o movimento.
4.4. Eixo do Corpo / Coluna
Houve uma mudança significativa no eixo das alunas. No início das aulas, elas o mantinham
mais abaulado e havia uma dificuldade em executar movimentações que exigiam
transferências de peso. Com o passar das aulas, principalmente quando manipulavam o
bastão, a verticalidade do eixo foi ficando mais constante, refletindo na maior agilidade dos
pés e da transferência do peso.
4.5 Mãos
As mãos foram a parte do corpo na qual desde o início já havia grande percepção. Por
este motivo, foi a parte que era mais fácil de integrar com o restante do corpo. No início das
oficinas, as alunas estavam sem percepção nos pés e no alinhamento dos pés com os joelhos
e com a bacia. Na primeira vez que indiquei para que elas sentassem em uma cadeira, percebi
que todas estavam com pés sem apoio no chão, joelhos desalinhados e a coluna levemente
abaulada, com os ombros e o esterno bem fechados. Falavam baixo e timidamente, com as
mãos paradas em cima do colo ou em algum outro lugar bem perto do corpo e os olhos para
baixo. Poucas falavam sem que eu perguntasse algo diretamente, era clara a timidez pairando
no ambiente.
Durante a conversa da última aula, todas já estavam com os pés encostando no chão
(umas mais, outras menos) os pés alinhados com os joelhos, a coluna mais ereta que antes,
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com ombros e esterno mais abertos. Os olhos olhando nos olhos umas das outras, mãos
gesticulando o tempo todo e ansiosas para chegar sua vez de falar. Na verdade, algumas
vezes não se continham e começavam a comentar algo de si mesma a partir do comentário
da outra, todas muito à vontade com a situação. Percebi que tinha sido instaurada uma
confiança e uma unidade de grupo. Notei, naquele momento, que algo tinha mudado naquelas
mulheres e que o trabalho feito com elas atingiu alguma esfera além do desenvolvimento da
coordenação motora. Desenvolveu-se uma relação de afeto entre mim e as integrantes do
grupo que foi fundamental para o desenvolvimento das alunas.
4.6. Técnica dos Sentidos
Partindo da Técnica dos Sentidos11 do método BPI como referencial para o que emergiu
dos corpos das participantes das oficinas, percebe-se que as imagens foram o primeiro
elemento que emergiu dos corpos, acompanhadas por vezes de sensações.
O trabalho com os pés nas caixas de pedras trouxe imagens e sensações distintas para
cada uma das participantes, mesmo que todas tenham passado pelas mesmas caixas e
tenham ouvido as mesmas instruções. Para S., a imagem era de um chão de areia da praia
bem soltinha, para M., uma terra de jardim bem fofa e para I. o chão era de terra batida.
Enquanto R. sentiu o chão mais mole e quente, J. sentiu o chão muito duro e frio.
Durante a primeira aula, na qual foi usado o rabo, as alunas descreveram como sentiam
o rabo se utilizando de imagens de rabos de animais. Na mesma aula, foi proposta a dinâmica
de “pegar um caminho” partindo da relação dos pés com o rabo. Todas as alunas conseguiram
deixar surgir alguma imagem de caminho.
J. contou que a imagem que ela tinha era de uma estrada de terra bem larga, cheia de
mato dos lados e chegou na frente de uma casinha bem humilde. Relatou também que, ela
percorreu o caminho em cima de um burrinho bem baixinho, e que o rabo dela era como se
fosse o rabo dele balançando de um lado para o outro.

11

Descrita no capítulo 1.
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I. conta que a imagem era de um campo aberto com muito sol e com muito morro. Ela
identificou o local como um lugar que já frequentou quando criança. Ela tinha a imagem
corporal de um rabo de cavalo.
O trabalho de deixar a mão esculpir algo na argila revelou para I. um formato
inesperado. A aluna contou que gostaria de modelar um peixe e que, embora estivesse ouvindo
a indicação de deixar as mãos modelarem sem se preocupar com uma forma, estava se
esforçando para que sua argila se tornassse um peixe. I. relatou que começou a ficar
incomodada por não conseguir o resultado esperado e decidiu deixar que as mãos fizessem o
que tinham vontade. “Quando abri os olhos vi que tinha feito um jacaré. Eu odeio jacaré”.
Durante a aula, na qual foi usado o bastão, foi proposto que as participantes das oficinas
deixassem o objeto se transformar em outra coisa. J. relatou ao final da experiência que o
bastão havia virado uma vela de procissão que a levava por caminhos de paralelepípedo até
uma igreja. Já I. contou que o bastão virou uma bandeira que ela carregava por ruas e praças
levando muita felicidade, muita dança e muita festa. Ao observar os corpos dessas mulheres
durante a dinâmica foi possível perceber o momento em que a imagem estava começando a
se integrar ao corpo por conta da mudança da qualidade de movimento das mesmas.
4.7. Análise dos dados do questionário
Como já descrito anteriormente, o eixo Inventário no Corpo no método BPI diz respeito
às diversas relações do intérprete com aspectos relacionados à sua história de vida. Como
ferramenta para estimular e auxiliar o bailarino a entrar em contato com alguns destes
conteúdos internos, foi desenvolvido pela professora Graziela Rodrigues um questionário com
perguntas relacionadas à história de vida das participantes. Tal questionário12 foi utilizado nas
oficinas realizadas nesta pesquisa. Dentre as cinco alunas que participaram até o final das
aulas, três entregaram o questionário respondido e a análise a seguir, se deu a partir de tal
material.
As cidades de nascimento das participantes são Araras, Lorena e Ituverava, as
descendências citadas foram portuguesa, espanhola, indígena e italiana.
Em todos os textos foram descritas paisagens relacionadas a vida no campo,
12

Disponível em anexo.
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destacando ainda mais o universo caipira presente no histórico das participantes da pesquisa.
I. descreve em seu texto: “Meu avô paterno tinha uma vila com várias casas onde moravam
quase todos e era um espaço grande e tinha muitas árvores frutíferas e liberdade para
brincadeiras”. No questionário de S., foi descrito a origem humilde da família: “minha avó C.
dava leite aos bebês, sendo meu pai e seu irmão, em conta gotas e para aquecê-los, colocavaos envolvidos em algodão em uma caixa de papelão e ficava bafejando em cima, dando-os
‘ar’”.
A lida com a terra como parte da rotina familiar também foi citada ao descrever o lugar
de origem bem como a mudança do campo para a cidade, como exemplifica o trecho do
questionário de J. “A cultura é mais para as plantações de café e soja e agricultura de um
modo geral. Morei em fazenda onde o meu avô foi um agricultor de café. Mas logo eu tive que
ir para a cidade grande para estudar”.
Como manifestações populares, as procissões foram descritas por J.: “procissões onde
o chão era todo coberto de flores e serralha (...) Lá na fazenda existiam danças de Santo
Antônio (procissão) onde os colonos dançavam com aquele mastro na frente da dança.” A
participante S. também comenta sobre as procissões: “Me lembro de ir à pé pra Aparecida com
um grupo de amigos religiosos. (...) Nós íamos assistir à missa e depois voltávamos, era muito
divertido”.
Foram citadas como manifestações que as alunas participavam quermesses em igreja,
desfiles escolares e de carnaval, festa junina e samba. Outras duas manifestações citadas são
as Congadas e Festa de Reis, ambas descritas mais detalhadamente por S.
“Me lembro da Congada a cavalo, com fitas, era no dia da Festa de São
Benedito. Os homens passavam a cavalo, todos de roupas brancas com
vermelho, era muito bonito. Eles cantavam muito, mas não me lembro da letra.
(...) me lembro também da Festa do dia de Reis. As pessoas vinham à sua casa,
fazia uma reza e pediam alimentos e enchiam um saco de pano.”

A questão do questionário sobre o quintal encantado não foi respondida em nenhum
dos questionários, os dados sobre esse aspecto do histórico das participantes foram
levantados verbalmente e já foram descritos no Capítulo 3.
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4.8. Cruzamentos de dados
As estratégias da estrutura da aula são elaboradas a fim de auxiliar as alunas a
desvelarem o que está no corpo, trabalhando no sentido de fora para dentro e de dentro para
fora. Quando há a proposta de escrever sobre algum momento de sua vida (como no caso da
proposta do questionário que foi utilizado) ocorre um estímulo externo para ativar memórias.
Como exemplo da ativação do sentido interno a partir do movimento, temos o caso da aluna
J., que ao se movimentar com o bastão nas mãos o viu transformado em uma vela de
procissões. No final da atividade, a aluna racionalizou o ocorrido dizendo que deve ter
imaginado a vela por ter visto uma foto de vela no dia, porém a vela dela proveniente da
atividade com o bastão era diferente, era uma vela bem grande daquelas usadas em
procissões. Ao ler a resposta do questionário da aluna está descrito que a aluna frequentava
procissões durante sua infância. Neste caso, houve uma ligação direta com o questionário e a
atividade dada em aula.
As relações entre os dados revelados nos questionários e os conteúdos relacionados
às imagens e aos outros aspectos da Técnica dos Sentidos vindos durante as aulas nem
sempre podem ser conectados de uma forma direta e racional, porém, tanto no caso descrito
acima, quanto em outros é possível fazer ligações diretas do que foi relatado no questionário
com o que emergiu a partir do contato interno proporcionado pela vivência do método BPI.
A aluna S. trouxe logo na primeira percepção do chão abaixo dos pés um solo de areia
da praia, bem soltinha e quente. Em uma outra atividade, a mesma aluna descreveu que sua
percepção da água era uma bica de água, “como dessas de nascentes que tem muito no
interior”. Como dado do seu questionário, a mesma aluna relata as idas à praia com a família
como algo muito forte na infância dela.
Já I. relata que as imagens que surgiram nos exercícios de deixar o corpo ir para uma
paisagem eram de uma grande fazenda, tendo por vezes a imagem de que seu corpo tinha
um rabo de cavalo. Esta mesma aluna relatou no seu questionário a presença da fazenda do
avô como parte importante de sua infância.
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Considerações finais
Conclui-se com a experiência vivenciada pela pesquisadora de propor oficinas no
método BPI para a terceira idade que, o trabalho com o método para a pessoas na terceira
idade é possível. A experiência de ministrar tais oficinas fez com que a pesquisadora notasse
que a percepção da mesma em relação ao método se dava, principalmente, com o referencial
vivenciado no corpo dela mesma, ou seja, do trabalho com o método dentro de uma
universidade de dança. Ao se propor a ministrar oficinas de dança, usando o método BPI para
a terceira idade, foi necessário que a pesquisadora ampliasse sua percepção e seu
entendimento do que é método BPI, tendo como resultante o aprofundamento da compreensão
de que o método abarca inúmeras possibilidades de trabalho, tendo como fundamento um
trabalho corporal criativo que abarque qualquer indivíduo.
Ao decorrer das oficinas, foi possível notar que as imagens surgiram com grande fluidez
durante as movimentações das participantes. Foi pelo Fluxo de Sentidos que as
movimentações se desenvolveram com maior integração. As relações com as alunas foram
muito positivas e centrais na construção dessa experiência. A relação de afeto e de confiança
que se instaurou ao longo das oficinas foi uma chave importante para que as alunas se
abrissem a vivenciar aspectos do método ligados a ativação do Fluxo dos Sentidos, sendo este
o cerne do trabalho.
Outro ponto relevante em relação ao desenvolvimento do método é a frequência das
participantes. Foi claro o maior desenvolvimento das alunas que estiveram em todas as aulas,
quando comparadas às que mais faltaram que, por sua vez, tiveram maiores dificuldades em
relação à integração dos conteúdos das aulas.
Ressalta-se aqui, que toda a pesquisa só foi possível pela pesquisadora ter vivenciado
em seu corpo os aspectos do método BPI. Foi necessário que a pesquisadora se abrisse para
perceber as participantes durantes as aulas, construindo uma relação que possibilitasse um
ambiente para que a pesquisadora compreendesse as dificuldades e facilidades do grupo ao
longo das aulas. Por ter vivenciado a personagem Bayá, em momentos de dificuldades com a
comunicação com o grupo, percebeu-se que vivenciar aspectos relacionados à velhice da
personagem, auxiliou para que a pesquisadora desse conta de ministrar as oficinas para tal
público.
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Por fim, acrescenta-se que ministrar as oficinas, preparar as aulas e pensar em
mecanismos didáticos para proporcionar a vivência de aspectos do BPI para a terceira idade,
juntamente com a orientadora deste projeto, proporcionou um notável desenvolvimento em
relação à segurança da pesquisadora ao dar aulas. Somente com essa vivência prática foi
possível que a pesquisadora aprofundasse seu entendimento do método e desenvolvesse
aspectos relacionados à docência.
Em relação às possibilidades do método para a terceira idade e ao trabalho
desenvolvido, conclui-se que foram poucas aulas e que há possibilidades de realizar um
trabalho maior a partir do método, pretende-se ao final desta pesquisa dar continuidade ao
desenvolvimento da sistematização do método para a terceira idade e o aprofundamento da
pesquisa com um projeto de mestrado.
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Anexos:
Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Desvelando memórias do corpo: uma vivência em Dança do Brasil
Profa Dra Paula Caruso Teixeira, Yasmin Berzin Capozzoli
Número do CAAE: 70897317.6.0000.5404
Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Este
documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus
direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra
com o pesquisador.
Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se
houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o
pesquisador. Se preferir, pode levar este Termo para casa e consultar seus familiares ou outras
pessoas antes de decidir participar. Não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo se
você não aceitar participar ou retirar sua autorização em qualquer momento.
Justificativa e objetivos:
Esta pesquisa é uma primeira vivência em dança do Brasil necessária para que
possamos aprofundar o Método BPI (Bailarino-Pesquisador-Intérprete) e consiste em aplicar
aspectos do Método BPI a um grupo de idosos voluntários, no projeto UniversIdade, dentro do
campus da Unicamp com a duração de três meses, distribuídos em uma aula por semana, com
duas horas de duração cada, totalizando 12 sessões.
Serão realizados registros audiovisuais das aulas e dos procedimentos laboratoriais
pertinentes ao Método. Portanto, ao participar desta pesquisa você estará consentindo a
utilização gratuita da sua imagem, voz e desenhos como dados coletados para análise da
referida pesquisa. Consentindo que pesquisadora responsável fique livre para utilizar o
material coletado para as finalidades da pesquisa descrita.
Procedimentos:
Participando do estudo você está sendo convidado a: participar de aulas de Dança do
Brasil estruturadas a partir do Método Bailarino-Pesquisador-Intérprete.
Desconfortos e riscos:
Você não deve participar deste estudo se não apresentar um atestado médico indicando
a permissão para a prática de atividades físicas. A pesquisa não apresenta riscos previsíveis.
Benefícios:
A pesquisa não prevê benefícios diretos para os participantes da pesquisa.
Acompanhamento e assistência:
Os participantes da pesquisa não terão acompanhamento e assistência previstos, já
que a pesquisa não apresenta riscos previsíveis.
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Sigilo e privacidade:
Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma
informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na
divulgação dos resultados desse estudo, seu nome não será citado.

Ressarcimento e Indenização:
Não haverá ressarcimento de despesas (por exemplo, transporte, alimentação, diárias
etc.). O estudo será feito durante a rotina do participante, nos horários das oficinas
DESVELANDO MEMÓRIAS DO CORPO: UMA VIVÊNCIA EM DANÇA DO BRASIL,
oferecidas pelo Programa Universidade. Você terá a garantia ao direito a indenização diante
de eventuais danos decorrentes da pesquisa.
Contato:
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com os
pesquisadores Profa Dra Paula Caruso Teixeira, Rua Pitágoras, 500 - Departamento de Artes
Corporais (DACO) - Instituto de Artes (IA) - UNICAMP, (019) 98256-7778,
pcarusot@iar.unicamp.br ou Yasmin Berzin Capozzoli, Rua Pitágoras, 500 - Departamento de
Artes Corporais (DACO) - Instituto de Artes (IA) - UNICAMP, (011) 95988-4768,
yasmincberzin@gmail.com.
Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do
estudo, você poderá entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da UNICAMP das 08:30hs às 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs na Rua: Tessália Vieira
de Camargo, 126; CEP 13083-887 Campinas – SP; telefone (19) 3521-8936 ou (19) 35217187; e-mail: cep@fcm.unicamp.br.
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
O papel do CEP é avaliar e acompanhar os aspectos éticos de todas as pesquisas
envolvendo seres humanos. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), tem por
objetivo desenvolver a regulamentação sobre proteção dos seres humanos envolvidos nas
pesquisas. Desempenha um papel coordenador da rede de Comitês de Ética em Pesquisa
(CEPs) das instituições, além de assumir a função de órgão consultor na área de ética em
pesquisas.
Consentimento livre e esclarecido:
Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos,
benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar
e declaro estar recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por
mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas:
Nome do (a) participante:
_____________________________________________________________
Contato telefônico:
_____________________________________________________________
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e-mail (opcional):
______________________________________________________________

_______________________________________________________ Data:
____/_____/______.
(Assinatura do participante ou nome e assinatura do seu RESPONSÁVEL LEGAL)

Responsabilidade do Pesquisador:
Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e
complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento ao
participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi
apresentado. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa
exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento
dado pelo participante.
______________________________________________________ Data:
____/_____/______.
(Assinatura do pesquisador)
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Anexo 2: Questionário “Inventário no Corpo”
Aluno(a):_____________________________________________________

Questionário

1. Qual a data e o local do seu nascimento?
2. Qual a sua filiação?
3. Qual a sua descendência e a origem da sua família?
4. Qual a sua referência sobre as manifestações populares brasileiras?
5. Você já viu ou participou de alguma manifestação popular brasileira? Se sim, descreva
essa experiência.
6. Qual a sua referência da sua terra de origem?
7. Qual a sua referência da sua cultura regional?
8. Qual o seu “quintal” encantado? Descreva-o.

