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1.1 As disciplinas de Dança do Brasil 
no Curso de Dança da Unicamp

Dentro do Curso de Dança da Unicamp, 
Bacharelado e Licenciatura, as alunas e 
alunos têm quatro semestres obrigatórios 
de Dança do Brasil, iniciando no ingresso no 
curso e continuando até o fi nal do segundo 
ano. A disciplina Dança do Brasil IV é a 
última matéria obrigatória nessa área. 

Sendo assim, é uma disciplina que fecha 
um ciclo de aprendizagens, uma vez que só 
darão continuidade nas matérias posteriores 
– Dança do Brasil V e VI e Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) nessa área – as e 
os estudantes que escolherem se aprofundar 
nesse viés de pesquisa.Espetáculo "O Corpo 

como Relicário". 
Núcleo BPI. Fábrica 
Flaskô, Sumaré (SP). 
Foto João Maria. 2017
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No primeiro ano do Curso de Dança, na dis-
ciplina Dança do Brasil I, segundo sua ementa, 
é propiciado para as alunas e alunos uma:

Iniciação ao estudo prático-teórico do corpo 
inserido em contextos específicos que dão 
origem às manifestações tradicionais populares 
brasileiras, considerando suas dinâmicas de 
movimento e suas implicações socio-político-e-
conômicas. Investigação de manifestações 
culturais que envolvem a história pessoal do 
aluno. Reflexão sobre as relações do corpo e seus 
contextos a partir dessa pesquisa individualizada 
e ampliando para outros cenários. (Ementa da 
disciplina Dança do Brasil I. Projeto Pedagógico 
do Curso de Dança da Unicamp, 2021)
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/
catalogo2021/disciplinas/ad.html#disc-ad136

Nesse percurso as alunas e alunos são 
levados a iniciar uma reflexão sobre as relações 
do corpo com as culturas e os contextos sócio-
-políticos-econômicos, considerando as 
diversidades étnicas e culturais brasileiras. 
Bem como, são conduzidos a identificar suas 
relações pessoais com este universo, através de 
uma investigação de suas histórias pessoais e, 
principalmente, através do contato, nas vivên-
cias práticas, com as movimentações, sentidos, 

O enfoque deste texto é o estudo da  
disciplina Dança do Brasil IV na perspectiva 
do método Bailarino-Pesquisador-Intérprete 
(BPI), processo de pesquisa, criação e ensino-
-aprendizagem em dança criado por Graziela 
Rodrigues (2003; 2018) desde 1980 e em 
contínuo desenvolvimento. Esse método tem 
norteado os trabalhos desenvolvidos nessas 
disciplinas de Dança do Brasil pela professora 
Graziela Rodrigues e também pelas profes-
soras Larissa Turtelli e Paula Caruso Teixeira, 
as três autoras deste livro. 

A professora Graziela começou a dar aulas 
no Curso de Dança da Unicamp em 1987, 
permanecendo como docente até 2021. 
Nesse longo percurso, teve participação fun-
damental no desenvolvimento das disciplinas 
de Dança do Brasil, inclusive na elaboração de 
suas ementas, sempre repensando e revendo 
seus conteúdos e os meios de melhor desen-
volvê-los junto às alunas e aos alunos.

Relembraremos aqui, brevemente, o 
percurso nas disciplinas iniciais de Dança 
do Brasil e, então, daremos prosseguimento 
para o desenvolvimento da disciplina de 
Dança do Brasil IV.
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Situar-se em relação às 
culturas tradicionais

Casa de barro e terreiro 
na sede do Boi de 
Cururupu da Vila 
Conceição. Povoado de 
Tagipuru (MA). 2015.
Foto: Mariana Floriano

simbolismos e registros sonoros provindos 
dessas culturas tradicionais. Dentro do método 
BPI, esse foco de estudo está relacionado ao 
eixo Inventário no Corpo, no qual, segundo 
Graziela Rodrigues (2003, p.80):

No Processo do BPI objetiva-se realizar 
pequenas escavações em nossa história pessoal, 
cultural, social... recuperando fragmentos, 
pedaços de história que ficam incrustados 
inconscientemente nos músculos, nos ossos, na 
pele, no entorno do corpo e no “miolo do corpo”. 
Busca-se no corpo inteiro as suas localidades e 
os seus fatos (não importa se são reais ou fictí-
cios). Através do movimento, num tempo 
flexível, a proposta é que cada pessoa situe a sua 
realidade gestual, entre em contato profundo 
com as suas sensações corporais.

Ou seja, é um momento para a pessoa 
situar-se na sua relação com as culturas 
tradicionais populares brasileiras: seus 
pontos de intersecção, de identificação e de 
estranhamento. Ocorre um primeiro questio-
namento quanto aos próprios preconceitos, 
que são tão frequentes, em relação a esses 
grupos culturais e uma primeira tentativa de 
fazer uma mudança do olhar eurocêntrico 
comumente adotado na dança cênica: ao 

invés de olhar para a cultura tradicional popular 
brasileira a partir das caravelas, busca-se olhar a 
partir da terra que foi invadida. Nesse processo 
de investigação prático-teórica, a pessoa 
também tem a possibilidade de ampliar seu 
autoconhecimento, tanto da sua ancestrali-
dade, quanto dos seus gestos que passam a 
ter uma referência mais interna do que 
externa sendo, portanto, plenos de sentido 
para a própria pessoa.
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É importante que as alunas 
e os alunos reconheçam que 
as manifestações 
tradicionais populares 
brasileiras são atuais e são 
vivas, têm uma função 
social, política e emocional 
nas comunidades que as 
realizam, revendo assim 
uma visão de que são algo 
parado no tempo, que 
precisa ser “conservado”, 
que nunca muda.

Em Dança do Brasil II, o estudo está mais 
voltado para as relações de ensino-aprendizagem. 
Procura-se problematizar o ensino na área de 
Dança do Brasil, refletindo sobre o caráter 
multidimensional das manifestações tradicionais 
populares brasileiras – as quais englobam 
aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e 
culturais – a partir do estudo focado em uma 
única manifestação popular brasileira ao longo 
de todo o semestre. Na ementa desta disci-
plina consta:

Desenvolvimento de um ensino da dança que 
contemple as manifestações tradicionais popu-
lares brasileiras e seus respectivos segmentos 
sociais. Investigação dos processos de ensino-
-aprendizagem relacionados à diversidade dos 
corpos presentes nas festividades existentes no 
Brasil, considerando suas especificidades socio-
culturais. Enfoque sobre o corpo em movimento 
que reflita uma condição não etnocêntrica. 
(Ementa da disciplina Dança do Brasil II. 
Projeto Pedagógico do Curso de Dança da 
Unicamp, 2021)
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/
catalogo2021/disciplinas/ad.html#disc-ad015

Ao longo dessa disciplina de Dança do Brasil 
II, também são revistos conceitos ligados a 
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Folclore (BRANDÃO, 2007) e a Festividade  
(COX, 1974), objetivando que as alunas e alunos 
possam ter a percepção dos aspectos de 
resistência cultural e de superação presentes 
nas manifestações tradicionais populares 
brasileiras – os quais estão diretamente ligados 
a aspectos sociais e políticos – que geram as 
qualidades de movimento nessas manifestações.

É importante que as alunas e os alunos  
reconheçam que as manifestações tradicionais 
populares brasileiras são atuais e são vivas, têm 
uma função social, política e emocional nas 
comunidades que as realizam, revendo, assim, 
uma visão de que são algo parado no tempo, 
que precisa ser “conservado”, que nunca muda.

Num primeiro momento, os alunos mostram 
uma noção estereotipada e folclórica das mani-
festações populares brasileiras [...] A primeira 
visão que os alunos possuem é como a de um 
cartão postal: uma referência estancada da 
cultura brasileira (MELCHERT, 2010, p.21)

Essas manifestações existem em uma 
relação dialógica com as culturas dominantes 
(GOMES; PEREIRA, 1992). Como afirma Brandão 
(1982, p.40), a cultura popular tradicional “não 
é apenas ‘culturalmente’ ativa. Ela é também 

politicamente ativa. Teor de resistência 
política às inovações impostas pelo coloni-
zador ou pelas classes dominantes”. 

Esperamos que, ao longo desta segunda 
disciplina, as e os estudantes compreendam  
a importância do ensino de Dança do Brasil 
– não apenas na universidade, como nos 
ensinos fundamental e médio – o qual consi-
dera as diversidades étnica e cultural 
brasileiras e os embates decorrentes das 
relações entre os diferentes locus sociais.

No trabalho da disciplina Dança do Brasil 
III, o principal foco está no desenvolvimento 
da expressividade do intérprete da dança a 
partir do estudo de uma manifestação tradi-
cional popular brasileira específica, que 
envolva realidades míticas e ritualísticas.  
São apresentados os conteúdos que podem 
ser considerados arquetípicos presentes na 
manifestação a ser estudada. Outro tema 
importante para estudo durante esse 
semestre é a reflexão sobre as relações de 
poder existentes entre culturas, como a 
apropriação cultural, o colonialismo e o etno-
centrismo, a partir do ofício da dança cênica. 
De acordo com a ementa desta disciplina:
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A partir de um tema específico proposto 
sobre realidades míticas, da percepção de 
rituais populares religiosos de povos brasi-
leiros, desenvolver de forma criativa, 
interdisciplinar o trabalho de expressividade 
do intérprete na Dança do Brasil. Refletir sobre 
as relações entre culturas, considerando-se as 
zonas fronteiriças. Discutir questões como 
etnocentrismo, colonialismo, dominação 
cultural e relações de poder, no que se refere 
aos conhecimentos e pontos de vista cons-
truídos sócio culturalmente e à repercussão 
dessas dinâmicas no corpo. (Ementa da disci-
plina Dança do Brasil III. Projeto Pedagógico 
do Curso de Dança da Unicamp, 2021)
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2021/
disciplinas/ad.html#disc-ad137

Esses estudos do etnocentrismo, da 
dominação cultural e da apropriação 
cultural são fundamentais para as alunas  
e alunos problematizarem, refletirem e 
reverem suas relações com outras culturas, 
especialmente com as culturas tradicionais 
populares brasileiras. São uma base 
importante para que os alunos possam estar 
mais cientes de seus preconceitos ao realizar 
as pesquisas de campo em Dança do Brasil IV.

1.2 Aspectos básicos de etnocentrismo, 
dominação cultural e alteridade para 
os estudos em Dança do Brasil na 
graduação em dança

No universo da dança cênica ocidental, assim 
como em outras áreas do saber, os parâme-
tros da cultura europeia branca têm sido 
adotados de uma maneira “naturalizada”, 
embasando visões de corpo, de técnica, de 
estética, colocando uma valoração entre as 
diferentes categorias de danças e até mesmo 
estipulando o que é e o que não é dança. 
Como afirma Paula Vilas (2007, p.241): “O 
‘sujeito epistêmico universal’ não é trans-
cendental nem deslocalizado, mas masculino, 
branco e eurocentrado”. Embora tenha 
havido, e continue havendo, movimentos 
dentro da dança cênica que questionam essa 
visão eurocêntrica, pode-se dizer que ela 
ainda é predominante.

Devido a essa visão, as danças das manifes-
tações tradicionais populares brasileiras 
comumente são vistas, dentro do universo da 
dança cênica, como algo “menor”, menos ela-
borado, menos evoluído, com menos técnica, 
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Problematizar, refletir e 
rever as relações com as 
culturas tradicionais 
brasileiras.

Baianas da Escola de Samba 
Nenê de Vila Matilde na 
concentração para o ensaio 
técnico no Sambódromo do 
Anhembi. São Paulo (SP). 
2013.
Foto: Mariana Jorge

do que as danças cênicas derivadas de técnicas 
como o balé clássico, a dança moderna e a 
dança contemporânea, que têm sua origem 
nas culturas europeia e norte americana.

O olhar que é lançado para a cultura 
popular brasileira pelos próprios brasileiros, 
vem atravessado por todo o histórico de país 
colonizado vivido pelas pessoas nesse território. 

Tanto existe um desejo de ser da “metrópole”, 
julgando como pior tudo o que vem da 
“colônia”, quanto existe um olhar para as 
danças da “colônia” que tenta encaixá-las 
dentro de uma perspectiva da dança cênica 
ocidental, pelo viés da dança clássica ou da 
dança moderna. Essa perspectiva de olhar para 
as danças é pautada pelas sequências de movi-
mentos, pelos passos, pelas formas, pelas linhas 
que o corpo adquire, por uma homogeneização 
na qual todas e todos buscam fazer o movi-
mento identicamente, colocando um grande 
peso na performance física e desconsiderando 
aspectos emocionais, simbólicos e culturais.

Assim, as alunas e alunos em um primeiro 
momento, tendem a olhar para as danças das 
manifestações tradicionais populares brasi-
leiras dessa perspectiva, buscando entendê-las 
a partir da reprodução de passos, da cópia das 
linhas do corpo e das formas que o corpo 
adquire, procurando reproduzir uma 
sequência de movimentos dentro dessa ótica.

Uma aluna de Dança do Brasil contou que 
no início do primeiro ano da disciplina ela 
tentava copiar o mais fielmente possível, em 
termos da forma, aquilo que a professora 
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estava mostrando, e ficava injuriada ao ver  
a docente elogiando outra aluna que, na 
perspectiva das formas, estava fazendo algo 
“totalmente diferente” da professora. Com o 
prosseguimento dos estudos, essa aluna pôde 
compreender que na perspectiva dessas 
danças das manifestações culturais 
tradicionais brasileiras existem conteúdos 
relacionados às intenções dos gestos, aos 
simbolismos, às imagens, às memórias, às 
emoções, que juntamente com aspectos 
físicos como o tônus muscular, as oposições 
das partes do corpo, os impulsos, os dínamos, 
dentre outros, geram o movimento; chegando 
a um outro tipo de virtuosismo. A dança não 
ocorrerá com qualidade se não forem 
acionados esses aspectos sensíveis, se for 
mantida apenas uma cópia dos movimentos.

Graziela Rodrigues aborda essas questões 
da profundidade e do alto nível de elaboração 
presentes nas danças das manifestações cul-
turais tradicionais brasileiras em todo o seu 
livro “Bailarino-Pesquisador-Intérprete” 
(2018, 3ª edição). Citamos aqui um trecho 
(RODRIGUES, 2018, pp.76-80):

O período que antecede o dia da festa é 
marcado por preparações e rituais com uma 
largueza na duração do tempo para que se 
possa instaurar os fundamentos e firmá-los.  
Os fundamentos são os preceitos, ou seja, tudo 
aquilo que produz o conhecimento da origem e 
dos motivos de existência e permanência de 
cada manifestação. Dentro de um contexto, 
independente da manifestação, trata-se do 
período em que se prepara o corpo e o espaço 
para sua firmeza. As ações denotam movi-
mentos expressivos, sem que haja em nenhuma 
delas o intuito de demonstração. Os gestos são 
carregados de intensidade, pois é quando a 
pessoa absorve, através de várias dinâmicas de 
trabalho, os fundamentos. A ação e o gesto são 
para realizar a firmeza, que significa receber 
gradualmente os fundamentos no corpo. Para  
a dança chegar no dia da festa, o movimento é 
preparado a partir do contato com um mundo 
originário, adquirindo uma linguagem cifrada e, 
então, se expõe num mundo presente, cujo 
cotidiano é cheio de ameaças. Nestes gestos 
rituais, antecedentes da festa, observamos que 
há uma força aliada à delicadeza, provinda de 
um elaborado percurso interior [...].

Penetrando a festividade, nos deparamos 
com uma dança interior que os olhos não 
veem, a não ser através do que é identificado 
como uma coisa mágica. Junto a seus intér-
pretes, dessa dança, fomos verificando que há 
um processo e, por que não dizer, um método 
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Não se deve tentar 
encaixar essas danças 
em parâmetros de dança 
preconcebidos provindos 
de referenciais 
completamente 
estranhos às suas 
realidades. Ou, ainda 
pior, de parâmetros 
opostos à sua  
realidade [...]

“
que resulta nessa magia. Observa-se três 
aspectos que interagem no percurso interno:  
1 – as lembranças, com se os seus campos de 
imagens; 2 – os deslocamentos das emoções e 
dos afetos; e 3 – as sensações. Depois de feito 
este percurso de dentro para fora, ocorre 
também o circuito inverso, ou seja: os movi-
mentos gerados, os cantos e as músicas 
pronunciados, os objetos investidos e o 
caminho percorrido no tempo e no espaço 
presente retornam ao interior das pessoas 
como uma realização que motiva e confirma 
o sentido de estarem vivas [...]

As lembranças pontuam todos os passos 
decorrentes que são de uma memória coletiva, 
cujos valores fundamentam cada festividade. 
As histórias estão sempre ligadas às relações de 
parentesco como se fossem intermediações para 
se alcançar o Divino. Muitas vezes, estas histó-
rias trafegam o espaço do tempo das origens [...]

Através dos mestres, zeladores de santo e 
capitães obtivemos relatos de imagens, às vezes 
com descrições pormenorizadas de cenas, que 
habitam seus sonhos e podem ser fortemente 
vividas durante a festividade. Essas imagens 
internas acionam o emocional e a sua liberação 
provoca sensações físicas. O corpo passa a 
vibrar todo um processo interior. Aí nos 
deparamos com o campo sutil do movimento 
relacionado às energias, ou seja, uma 
linguagem de sensações pronuncia-se antes 
das representações das formas [...]
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No dia consagrado à festa está a resultante 
e a conclusão de todos os trabalhos feitos 
anteriormente. Não se trata, portanto, de uma 
mera apresentação pública, mas de um ato 
signifi cativo: é o compartilhamento, com todos os 
presentes, da força e do axé. As danças, as músicas 
e os cantos são as emanações destas forças.

No fi nal da festividade (muitas delas duram 
dias), as pessoas apresentam-se muito mais 
energizadas do que cansadas, estão revigoradas 
[...]

Observamos que na passagem do sensível 
há vários níveis dimensionados entre a 
inconsciência e a consciência. Em todos eles 
há uma disponibilidade interior atrelada ao 
compromisso da pessoa em realizar um trabalho. 
Este é marcado pela integridade da pessoa, 
porque ela põe à mostra a sua própria realidade 
interior, independente de sua aceitação pelo 
meio externo. Os movimentos extraídos deste 
corpo apresentam riquezas minuciosas.

Os fundamentos imbuídos de segredos são 
repassados para aquelas pessoas que apre-
sentam condições tanto de guardá-los como de 
levá-los adiante. Trata-se de um aprendizado 
que possibilita à pessoa que o recebeu abrir o 
seu percurso interior. Desta forma, ocorre um 
elaborado processo a partir do qual imagens 
que percorrem a mente ganham representações 
no corpo, delineando as vibrações, as sensações 
e os sentimentos. 

Uma outra perspectiva 
de olhar para as danças 
nas culturas populares 

brasileiras, a qual não 
pode ser pautada apenas 

pelas formas e passos.

Boi e Pai Francisco do 
grupo Santa Fé. São Luís 

(MA). 2015. 

Foto: Mariana Floriano.
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Desse modo, para sair o máximo possível de 
uma perspectiva etnocêntrica, é necessária a 
busca de olhar para cada dança tradicional 
popular brasileira a partir de seus próprios 
contextos, de seus valores, de seus desenhos no 
espaço, de seus modos de aprendizado, de suas 
forças geradoras específicas, das realidades e do 
histórico das pessoas que vivem essa dança. 
Não se deve tentar encaixar essas danças em 
parâmetros de dança preconcebidos, provindos 
de referenciais completamente estranhos às 
suas realidades. Ou, ainda pior, de parâmetros 
opostos à sua realidade, uma vez que existe 
uma relação de dominação entre as culturas do 
“colonizador” e as culturas dos “colonizados”.

Nas relações etnocêntricas, além de haver 
um julgamento de uma cultura diferente da 
sua a partir dos referenciais da sua própria 
cultura, existe uma relação de poder. A sua 
cultura é tomada como superior, como a 
correta, como a mais evoluída. Nas palavras de 
Everardo P. Guimarães Rocha (1989, p.07; p.09):

Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o 
nosso próprio grupo é tomado como centro de 
tudo e todos os outros são pensados e sentidos 
através dos nossos valores, nossos modelos, 

nossas definições do que é a existência.  
No plano intelectual, pode ser visto como a 
dificuldade de pensarmos a diferença; no plano 
afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, 
hostilidade etc.

[...] O grupo do “eu” faz, então, da sua visão a 
única possível ou, mais discretamente se for o 
caso, a melhor, a natural, a superior, a certa.

Vale destacar esses componentes emocionais 
e afetivos do etnocentrismo apontados  
por Rocha. Essa maneira de olhar gera uma 
agressividade em relação às pessoas da outra 
cultura, a diferença é vista com uma 
hostilidade, o “outro” é visto como uma 
ameaça (ROCHA, 1989). Logo, intrínseco a  
esse sentimento de ameaça, surge o anseio de 
destruir aquilo que incomoda. Como afirma 
Rocha (1989, pp.75-76), esse tipo de sentimentos 
coaduna-se com uma ideologia da conquista 
presente na sociedade ocidental eurocentrada, 
a qual possui “poder de vida e morte sobre 
muitas outras”:

O etnocentrismo está calcado em senti-
mentos fortes como o reforço da identidade do 
“eu”. Possui, no caso particular da nossa socie-
dade ocidental, aliados poderosos. Para uma 
sociedade que tem poder de vida e morte sobre 
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muitas outras, o etnocentrismo se conjuga com 
a lógica do progresso, com a ideologia da con-
quista, com o desejo da riqueza, com a crença 
num estilo de vida que exclui a diferença.

Na relação etnocêntrica, além da destruição 
completa da sociedade do “outro”, existem 
outros modos de dominação utilizados. Um 
deles é enfraquecer, coibir, ou mesmo 
proibir, a cultura do “outro”, enquanto lhe é 
imposta a cultura da sociedade dominante. 
Exemplo disso, são a catequização dos povos 
originários do Brasil (quando não foram 
completamente dizimados) e a proibição das 
culturas das pessoas de diferentes povos do 
continente africano que foram escravizadas 
e trazidas à força para o Brasil. Referindo-se 
a Abdias Nascimento, o antropólogo e baba-
lorixá Rodney William, (2019, p.46) afirma 
que genocídio “não se trata apenas da morte 
física: genocídio é todo apagamento cultural 
de um povo. ‘Quando se mata uma cultura, 
mata-se um povo’”. Ainda sobre esse tema, 
William (2019, p.47) prossegue:

Ao analisar o embranquecimento da cultura 
como estratégia do genocídio, a perseguição à 

persistência da cultura africana no Brasil, as 
ideias de sincretismo e folclorização, a bastardi-
zação da cultura afro-brasileira, a estética da 
brancura nos artistas negros aculturados, entre 
outros temas, Abdias Nascimento indica que 
apropriação cultural está longe de ser uma 
questão banal, uma vez que também pode estar 
a serviço dos mecanismos de opressão e das 
políticas de morte. Vale lembrar, por exemplo, 
que samba, capoeira e candomblé já foram 
proibidos e perseguidos ostensivamente.

Portanto, a apropriação cultural também 
pode ser vista como um modo de dominação 
de uma cultura perante outra. Elementos da 
cultura “dominada” são absorvidos pela 
cultura “dominante” e esvaziados de seu 
sentido original. Iremos nos ater um pouco 
mais a esse tema da apropriação cultural no 
próximo item desta introdução.

Outro aspecto digno de nota em relação ao 
etnocentrismo, é que nesse tipo de visão não é 
dada a oportunidade para o “outro” falar sobre 
si mesmo, como nos diz Rocha (1989, p.10): 
“Existe realmente, paralelo à violência que a 
atitude etnocêntrica encerra, o pressuposto 
de que o ‘outro’ deva ser alguma coisa que 
não desfrute da palavra para dizer algo de si 



in
tr
od
uç
ão

29

in
tr
od
uç
ão

28

No mais das vezes, o etnocentrismo implica 
uma apreensão do “outro” que se reveste de 
uma forma bastante violenta. Como já vimos, 
pode colocá-lo como “primitivo”, como “algo a 
ser destruído”, como “atraso ao desenvolvi-
mento”, (fórmula, aliás, muito comum e de uso 
geral no etnocídio [...]).

[...] o “outro” e sua cultura, da qual falamos na 
nossa sociedade, são apenas uma representação, 
uma imagem distorcida que é manipulada como 
bem entendemos. Ao “outro” negamos aquele 
mínimo de autonomia necessária para falar de si 
mesmo (ROCHA, 1989, p.13; p.14).

Djamila Ribeiro, no seu livro “Lugar de Fala” 
(2019), discorre longamente sobre a luta para 
romper com um discurso “autorizado e único, 
que se pretende universal” e a dificuldade para 
que discursos dos lugares sociais que não estão 
nos centros de poder possam ser visibilizados. 
A autora reflete sobre o lugar social de quem 
fala e como esse lugar traz em si uma perspec-
tiva determinada, localizada, relativa a esse 
lugar e, sendo assim, seu discurso não pode 
ser considerado como “a verdade”, o que 
tende a acontecer quando se trata dos dis-
cursos eurocêntricos.

[...] para descolonizarmos o conhecimento, 
precisamos nos ater à identidade social, não 

mesmo”. Consequentemente, nesse tipo  
de atitude, a visão do “outro” é construída  
de acordo com os interesses da cultura 
“dominante”, podendo inclusive ser alterada de 
acordo com as mudanças nesses interesses nas 
diferentes épocas. Assim, não é considerado o 
que o “outro” tem para dizer de si mesmo.

Ouvir o que as pessoas 
detentoras dos saberes 

tradicionais dizem sobre 
seus fazeres, sentires e 

visões de mundo.

Maria Coqui e seu Boi-
Janeiro. Rubim, Vale do 

Jequitinhonha (MG). 2021. 
Foto: rangel Moreira/ ong VokuiM.
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somente para evidenciar como o projeto de 
colonização tem criado essas identidades, mas 
para mostrar como certas identidades têm sido 
historicamente silenciadas e desautorizadas no 
sentido epistêmico, ao passo que outras são 
fortalecidas. Seguindo nesse pensamento, um 
projeto de descolonização epistemológica 
necessariamente precisaria pensar a impor-
tância da identidade, pois reflete o fato de que 
experiências em localizações são distintas e que 
a localização é importante para o conhecimento 
[...] (RIBEIRO, 2019, p.28)

O lugar social não determina uma consciência 
discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que 
ocupamos socialmente nos faz ter experiências 
distintas e outras perspectivas. A teoria do 
ponto de vista feminista e lugar de fala nos faz 
refutar uma visão universal de mulher e de 
negritude, e outras identidades, assim como faz 
com que homens brancos, que se pensam uni-
versais, se racializem, entendam o que significa 
ser branco como metáfora do poder, como nos 
ensina Kilomba. Com isso, pretende-se também 
refutar uma pretensa universalidade. Ao 
promover uma multiplicidade de vozes o que se 
quer, acima de tudo, é quebrar com o discurso 
autorizado e único, que se pretende universal. 
Busca-se aqui, sobretudo, lutar para romper 
com o regime de autorização discursiva [...] 
(RIBEIRO, 2019, p.69)

Por meio dos discursos 
provindos de outros 
lugares sociais, é possível 
rever a visão que se tem 
em relação a esses 
lugares, bem como rever 
a visão que se tem em 
relação ao seu próprio 
lugar social.

“
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Sim, os discursos trazidos por essas autoras 
são contra-hegemônicos no sentido de que 
visam desestabilizar a norma, mas igualmente 
são discursos potentes e construídos a partir de 
outros referenciais e geografias; visam pensar 
outras possibilidades de existências para além 
das impostas pelo regime discursivo dominante. 
(RIBEIRO, 2019, p.89)

Por meio dos discursos provindos de outros 
lugares sociais, é possível rever a visão que se 
tem em relação a esses lugares, bem como 
rever a visão que se tem em relação ao seu 
próprio lugar social. À medida que essa visão 
se distancia do etnocentrismo, as relações de 
dominação ficam cada vez mais evidentes, 
bem como a necessidade de mudanças. 

O etnocentrismo gera muitos preconceitos, 
porém não é sinônimo de preconceito. No 
etnocentrismo estamos lidando com uma 
relação entre grupos, entre culturas, com 
questões estruturais, enquanto o preconceito 
pode ter também um caráter mais individual 
(embora ninguém esteja imune às influências 
socioculturais do grupo no qual está inserido).

Todos os grupos culturais tendem a olhar 
para os outros grupos com uma postura 
etnocêntrica, esta postura não é algo que 

ocorre apenas nas sociedades “dominantes” 
em relação às “dominadas”. Porém, existe 
uma diferença muito grande entre o etno-
centrismo vindo do “dominador” para o 
“dominado” e aquele vindo do “dominado” 
para o “dominador”: são relações assimé-
tricas, nas quais um deles detém poder sobre 
o outro, exercendo ações de controle, sub-
missão, aniquilamento, invisibilização, 
expropriação, esvaziamento, dentre outras, 
enquanto ao outro grupo não é facultado 
esse tipo de ação.

Ocorre algumas vezes, por exemplo, de 
alunas ou alunos dizerem que da mesma 
maneira que os bailarinos de dança clássica 
olham para os dançarinos de dança de rua 
com etnocentrismo, estes também olham 
para aqueles deste modo. Pode mesmo 
acontecer uma visão etnocêntrica de ambas 
as partes, porém, são muito diferentes, pois 
como dito acima, são relações de poder 
extremamente desiguais. A dança clássica 
vem da cultura hegemônica, da cultura 
dominante de origem europeia, é aceita e 
valorizada pelas elites brasileiras, possui um 
lugar sedimentado na sociedade, ocupa 
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largamente o imaginário da população das 
grandes cidades brasileiras quando se fala  
de dança enquanto profissão, assim, é tida 
como algo “correto”, “elevado”, “desejável”, 
“admirável”. Já a dança de rua tem sua 
origem na diáspora africana, nas pessoas que 
foram trazidas escravizadas para as Américas, 
de modo que está fora do polo de poder, está 
do lado que a cultura dominante tenta 
sempre sobrepujar, não existe um incentivo 
ou valorização deste tipo de dança pela 
sociedade dominante. Como colocado 
anteriormente por Ribeiro (2019), é sempre 
necessário olhar para o lugar social de quem 
está falando, para enxergar as relações de 
poder que estão implicadas em cada situação.

Evidentemente, não é possível uma pessoa 
sair totalmente de uma perspectiva etnocên-
trica, pois os valores da cultura da qual ela 
provém são intrínsecos à própria pessoa, 
mas pode haver um esforço, uma atenção e 
uma reflexão nesse sentido que possibilitam 
diminuir, e muito, a postura etnocêntrica.  
Segundo Rocha (1989), fundamental para 
sair dessa postura é o deslocamento até a 
realidade da “outra” cultura. O autor traça 

Deslocar-se até 
realidades 
socioculturais 
diferentes da sua, 
para sair da postura 
etnocêntrica.

Maria Silvania Paixão 
levando a louça para 
ser lavada no rio. 
Comunidade Olho 
D'Água, São Miguel do 
Tocantins (TO). 2012. 

Foto: nara Cálipo.
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um panorama geral das grandes fases que os 
estudos da antropologia percorreram até 
chegar a uma visão menos etnocêntrica das 
outras sociedades e coloca como um marco 
nessa trajetória, a inauguração dos “traba-
lhos de campo” por Malinowski (ROCHA, 
1989, pp.69-70).

É indo até o lugar do “outro” que a pessoa 
pode perceber a realidade dessa cultura dife-
rente da sua, dentro do seu próprio contexto, 
pode procurar entender o que as diferentes 
dinâmicas significam para as pessoas dessa 
cultura, conversar com elas, ouvir suas expli-
cações, observar e sentir o que ocorre ali e, 
assim, buscar uma compreensão daqueles 
acontecimentos dentro dos valores daquela 
cultura, sem julgar a partir da sua própria. 
Com essa atitude, de acordo com Rocha 
(1989), é possível relativizar o que acontece 
em uma cultura diferente da sua, podendo 
estabelecer paralelos com o modo como as 
coisas acontecem na sua própria cultura e 
passando a ver a cultura do “outro” como 
uma “alternativa” e não como uma “ameaça”.

Mas, existem ideias que se contrapõem ao 
etnocentrismo. Uma das mais importantes é a 

relativização. Quando vemos que as verdades 
da vida são menos uma questão de essência das 
coisas e mais uma questão de posição: estamos 
relativizando. Quando o significado de um ato  
é visto não na sua dimensão absoluta mas no 
contexto em que acontece: estamos relativi-
zando. Quando compreendemos o “outro” nos 
seus próprios valores e não nos nossos: estamos 
relativizando [...] Relativizar é não transformar 
a diferença em hierarquia, em superiores e 
inferiores ou em bem e mal, mas vê-la na sua 
dimensão de riqueza por ser diferença.  
(ROCHA, 1989, p.20)

[...] ver a diferença como forma pela qual os 
seres humanos deram soluções diversas a limites 
existenciais comuns. Assim, a diferença não se 
equaciona com a ameaça, mas com a alterna-
tiva. Ela não é uma hostilidade do “outro”, mas 
uma possibilidade que o “outro” pode abrir para 
o “eu”. (ROCHA, 1989, p.21)

Seguindo nessa linha de raciocínio, Rocha 
afirma que a “diferença” é “o contraste e a 
possibilidade de escolha” (1989, p.76). Ou seja, 
por meio do conhecimento de uma cultura 
diferente da sua é oferecido um contraste 
para que aquilo da sua cultura que era tido 
como “normal”, “natural”, “universal”, possa 
saltar aos olhos e ser identificado como uma 
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construção cultural e não como algo “dado”. A 
partir dessa percepção, abre-se a possibilidade 
de um questionamento quanto aos costumes, 
valores, atitudes, que antes pareciam ser “como 
as coisas são”, sem haver uma percepção de 
que a “realidade” é sempre algo construído  
de um determinado ponto de vista e dentro de 
um contexto.

A cultura do “outro” passa, assim, a ser um 
espelho onde a pessoa pode rever a si mesma. 
O conceito de alteridade está estreitamente 
relacionado a esse tipo de relação, no qual as 
diferenças no contato com o “outro” são vistas 
como possibilidade de autodesenvolvimento e 
como algo fundamental para a percepção de si:

Um dos princípios fundamentais da alteri-
dade é que o homem na sua vertente social tem 
uma relação de interação e dependência com o 
outro. Por esse motivo, o “eu” na sua forma 
individual só pode existir através de um contato 
com o “outro”.

Quando é possível verificar a alteridade, uma 
cultura não tem como objetivo a extinção de 
uma outra. Isto porque a alteridade implica que 
um indivíduo seja capaz de se colocar no lugar 
do outro, em uma relação baseada no diálogo e 
valorização das diferenças existentes.
https://www.significados.com.br/alteridade/

Alteridade do latim alteritas (‘outro’) é a 
concepção que parte do pressuposto básico  
de que todo o ser humano social interage e é 
interdependente do outro. Assim, como muitos 
antropólogos e cientistas sociais afirmam, a 
existência do “eu-individual” só é permitida 
mediante um contato com o outro (que em 
uma visão expandida se torna o Outro, ou seja, 
a própria sociedade diferente do indivíduo). 
Assim, pode também se dizer que a alteridade 
é a capacidade de se colocar no lugar do outro 
na relação interpessoal (relação com grupos, 
família, trabalho, lazer e a relação que temos 
com os outros, etc...), com consideração, identi-
ficação e dialogar com o outro. Por fim, 
alteridade não significa que tenha de haver 
uma concordância, mas sim uma aceitação 
de ambas as partes.

A importância da alteridade numa perspec-
tiva antropológica, quando qualquer pessoa 
entra em contato com outra de cultura dife-
rente, ela deve entender, e compreender esta 
cultura sem fazer o juízo de valor ou com pre-
conceitos, assim é possível entender, não só a 
cultura do outro, como também a nossa de 
forma mais ampla [...]
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alteridade

A experiência da alteridade (e a elaboração 
dessa experiência) leva-nos a ver aquilo que 

https://www.significados.com.br/alteridade/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alteridade
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1.
O método BPI é 
sustentado por três 
eixos dinâmicos: o 
Inventário no Corpo; 
o Co-habitar com a 
Fonte; e a Estruturação 
da Personagem 
(RODRIGUES, 2003).

nem teríamos conseguido imaginar, dada a 
nossa dificuldade em fixar nossa atenção no que 
nos é habitual, familiar, cotidiano, e que consi-
deramos ‘evidente’. Aos poucos, notamos que o 
menor dos nossos comportamentos (gestos, 
mímicas, posturas, reações afetivas) não tem 
realmente nada de ‘natural’. Começamos, então, 
a nos surpreender com aquilo que diz respeito a 
nós mesmos, a nos espiar. O conhecimento 
(antropológico) da nossa cultura passa inevita-
velmente pelo conhecimento das outras 
culturas; e devemos especialmente reconhecer 
que somos uma cultura possível entre tantas 
outras, mas não a única. (LAPLATINE, F. Aprender 
Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2003. pp. 
12–13. Apud: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Alteridade )

A pesquisa de campo do método BPI, que 
se encontra dentro do eixo chamado Co- 
Habitar com a Fonte (RODRIGUES, 2003)1 tem 
como um de seus focos principais essa expe-
riência de alteridade, a qual será vivida de 
modo corporal, sensível, e não apenas 
enquanto reflexões e autoquestionamentos.  
É uma possibilidade para a bailarina ou bai-
larino descortinar outras memórias que 
estão registradas no seu corpo e, ao mesmo 
tempo, ampliar aquilo que ela ou ele sente 

como fazendo parte de si. A pesquisadora 
ou pesquisador busca estabelecer uma 
relação profunda, sensória, com as pessoas da 
pesquisa de campo, procurando perceber 
como é sua realidade, procurando colocar-se 
no lugar do “outro”, não como uma pesquisa-
dora que vai fazer o que o “outro” faz, e sim, 
como uma pesquisadora que ao observar e se 
sintonizar sinestesicamente e afetivamente 
com o “outro” procura ter a percepção do que 
o outro sente.

O Co-habitar com a Fonte possibilita uma 
rica interação entre corpos [...] O pesquisador ao 
estabelecer uma fina sintonia no contato com o 
outro poderá sintonizar-se consigo mesmo e se 
conhecer [...]

Nesta etapa do Co-habitar, a sua pesquisa de 
si mesmo dá mais um passo: ele retira os panos 
que cobrem as partes de seu altar oculto, ou 
seja, questões mais profundas de sua história 
vêm à tona. (RODRIGUES, 2003, p.105)

O bailarino, ao estar no corpo a corpo na 
pesquisa de campo, sai do seu próprio umbigo, 
participa de outros ambientes e exercita 
enxergar outros corpos além do seu próprio e 
daqueles que foram instituídos para serem os 
seus modelos. (RODRIGUES, 2003, p.108)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alteridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alteridade
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1.3 Algumas palavras sobre  
apropriação cultural

Cientes da complexidade inerente às relações 
entre culturas, especialmente, quando duas 
culturas não têm o mesmo poder social uma 
perante a outra, são necessárias atenção e 
reflexão constantes ao se estabelecer essas 
relações, para que se atue em prol de diminuir 
as desigualdades de poder social e de evitar 
apropriações culturais.

Os contextos nos quais as mestras e 
mestres das manifestações tradicionais 
populares brasileiras vivem, na maioria das 
vezes, são lugares sociais discriminados e 
inferiorizados em termos de poder social, 
enquanto a maior parte das e dos estu-
dantes da universidade provém de meios 
mais favorecidos socialmente. Atualmente, 
com as cotas étnico-raciais e o vestibular 
indígena, está em curso uma alteração nesse 
cenário, com a possibilidade de uma maior 
mobilidade social, mas as e os estudantes 
brancos de classe média ainda prevalecem 
na universidade.

Faz-se necessário refletir 
sobre a relação dessa 
pesquisadora ou 
pesquisador com esse local 
social a partir do seu local 
de origem. Essa diferença 
social deve ser assumida e 
não dissimulada em uma 
pretensa igualdade que 
não existe em termos 
sociais, não obstante exista 
em termos humanos.

“
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Com isso, a pessoa que se coloca como 
uma pesquisadora de uma realidade dife-
rente da sua, sendo esta menos favorecida 
socialmente, precisa ter extrema responsabili-
dade ao entrar neste meio. Faz-se necessário 
refletir sobre a relação dessa pesquisadora 
ou pesquisador com esse local social a partir 
do seu local de origem. Essa diferença social 
deve ser assumida e não dissimulada em 
uma pretensa igualdade que não existe em 
termos sociais, não obstante exista em 
termos humanos.

[...] faz-se necessário não esquecer que nessa 
assimetria nós, universitários, podemos 
escolher o universo simbólico da performance 
tradicional, porém os cultores e suas famílias 
nem sempre têm escolha [...] O permanente 
exercício de discernir, de perceber a produção 
social das diferenças não supõe separar nem 
segregar, mas uma promessa de que cada 
quem esteja no lugar que lhe corresponde e 
desde ali poderemos nos perceber como um 
todo; a teia energética que nos une só pode ser 
percebida desde a concretude humana de 
encarnarmos em um tempo-espaço determi-
nado. (VILAS, 2007, p.235)

[José Jorge de Carvalho] não nega os 

trânsitos simbólicos, inclusive entre as classes 
dominantes e subalternas, nem defende uma 
noção de origem enquanto gênese para um 
legado simbólico sempre fragmentário, como o 
das performances tradicionais culturais. O que 
está em jogo, afirma, são as expropriações para 
fins de entretenimento e uma mascarada que, 
como modelo, funcionaria então como oposto 
às lutas afirmativas que têm um compromisso 
com a cidadania e a inclusão social (VILAS, 
2007, pp.236-237)

Pode haver o trânsito simbólico entre as 
diferentes culturas e este trânsito pode ser 
benéfico, servir às lutas afirmativas e à 
inclusão social, mas para que isso ocorra, 
deve-se ter atenção para as forças sociais aí 
envolvidas. A “mascarada” mencionada por 
Paula Vilas na citação acima, a qual visa ao 
entretenimento, é um termo cunhado por 
José Jorge de Carvalho que se refere a uma 
reprodução tal qual da manifestação tradi-
cional, realizada por “artistas” da classe 
média branca, que “têm o desejo de virar 
nativos”, um “devir nativo”, e “se apropriam 
da arte performática que estudam e se 
mascaram de nativos” (VILAS, 2007, pp.233). 
Estes “artistas”, segundo a autora, perdem a 
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referência do seu local social, confundindo-se 
com o local dos cultores das manifestações 
tradicionais, reproduzindo para fins de entre-
tenimento, ou em busca de um sentimento 
de “grupo”, de “comunidade”, algo que não 
lhes pertence, não ocorrendo nesse caso 
uma relação de alteridade. Com essa 
conduta ocorre a apropriação cultural.

O termo apropriação cultural habitualmente 
é utilizado no mesmo sentido de expropriação 
cultural, porém Vilas (2007, p.233) sugere 
diferenciar o termo “apropriação” utilizado 
neste sentido de “expropriação”, do seu sentido 
utilizado recorrentemente nas artes do corpo 
“que alude ao tornar próprio no sentido de 
aproximar e não no de tomar em propriedade”. 
Aqui estamos falando de apropriação cultural 
no sentido de tomar em propriedade, de 
“saquear” o que é do outro.

Apropriação cultural é um mecanismo de 
opressão por meio do qual um grupo domi-
nante se apodera de uma cultura inferiorizada, 
esvaziando de significados suas produções, 
costumes, tradições e demais elementos. 
Tomando como exemplo a sociedade de 
consumo, onde tudo se transforma em 
produto, e mais especificamente a realidade 

brasileira, percebe-se que há muito tempo se 
usa uma estratégia para tornar palatável a 
cultura afro: apagar os traços negros, a origem 
ou qualquer outro elemento passível de 
rejeição, sobretudo aqueles que de alguma 
forma remetem à herança religiosa.

Tornar os componentes culturais negros ou 
indígenas palatáveis é uma estratégia do 
racismo, e isso reitera que o debate sobre 
apropriação é necessário e deve ser conduzido 
com seriedade. Mudar sentidos, depurar, 
esvaziar, é a “lógica” da apropriação cultural. 
(WILLIAM, 2019, pp.47-48)

Sendo assim, todo indivíduo deve assumir 
sua responsabilidade e não reproduzir práticas 
de apropriação cultural, mesmo as mais costu-
meiras e aparentemente inocentes, sobretudo 
para não reforçar estereótipos e estigmas, nem 
revigorar lugares sociais aviltantes. Ao se des-
contextualizar determinados elementos 
culturais, ressaltando aspectos interessantes 
para comercialização ou entretenimento, por 
exemplo, esquece-se de toda perseguição e de 
toda luta empreendida para preservar esse 
patrimônio. (WILLIAM, 2019, p.54)

Rodney William aborda acima aspectos 
fundamentais da apropriação cultural, os 
quais são desenvolvidos em profundidade 



in
tr
od
uç
ão

49

in
tr
od
uç
ão

48

em seu livro dedicado a este tema (WILLIAM, 
2019). William explicita diversos casos nos 
quais ocorre a apropriação cultural, grande 
parte destes relacionada a transformar itens 
da cultura do outro em produto comercial e/
ou em entretenimento. Um exemplo citado 
por William é o da indústria da moda, que se 
apropria de elementos de outras culturas 
alimentando uma indústria do “exótico” ou 
uma moda “descolada” e, vendendo por 
preços exorbitantes, roupas e adereços que 
não reverterão em nada para suas culturas 
de origem.

Na apropriação cultural, os elementos da 
cultura de origem são esvaziados de seus 
significados, são descontextualizados. Muitas 
vezes sofrem modificações para tornarem-se 
mais “palatáveis”, nas quais, como mencio-
nado por William (2019), qualquer elemento 
passível de rejeição é apagado. “As estraté-
gias de dominação são inerentes à 
apropriação cultural e visam apagar a 
potência desses grupos, esvaziando de signi-
ficados todas as suas produções, como forma 
de promover seu aniquilamento” (WILLIAM, 
2019, p.41). Retira-se a potência desses 

elementos culturais, remove-se seu sentido 
de resistência frente à cultura dominante, 
sua função de fortalecimento do sentimento 
de pertencimento e de representação que 
serve como base para a construção de uma 
identidade cultural:

Aquele que se apropria, via de regra,  
descaracteriza o valor simbólico e a represen-
tatividade de uma cultura, espoliando sua 
originalidade e desvirtuando seu sentido 
político. No capitalismo, para que um 
produto alcance sucesso, precisa passar por 
uma depuração, por um esvaziamento de 
significados. (WILLIAM, 2019, p.118)

Mais do que um elemento de identidade,  
a herança cultural de determinado grupo 
deve ser definida como uma espécie de marca, 
um símbolo que o distingue de outros povos, 
tornando-se um patrimônio político e uma 
estratégia fundamental de resistência  
e afirmação social diante das culturas 
dominantes. (WILLIAM, 2019, p.117)

Compreendida como estratégia de luta, essa 
cultura de resistência, que atenta a uma busca 
de legitimidade política e ao combate às injus-
tiças, é um contraponto à lógica capitalista, 
que retroalimenta a opressão e as desigual-
dades. Por esse motivo, quando a sociedade de 



“ No processo de apropriação 
cultural é deixada de lado a 
origem desses elementos 
culturais, quem são as 
pessoas que os produzem, o 
histórico de luta e de 
resistência para persistir na 
sua produção. Também é 
ignorada a busca pelo 
consentimento dos seus 
produtores, assim como não 
lhes é dada a autoria das 
suas criações. 
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consumo transforma em produtos os hábitos e 
expressões de grupos discriminados, é neces-
sário que se avalie com critério suas intenções 
e desdobramentos.

É fundamental que não se perca de vista a 
origem dos componentes culturais. Em aldeias 
indígenas, candomblés, quilombos e outros 
territórios de resistência, a preservação dos 
símbolos e das representações serve como base 
para a reconstrução de identidades e ainda 
fortalece o sentimento de pertencimento e 
orgulho racial e a conscientização do valor  
e da riqueza cultural dessas populações. 
(WILLIAM, 2019, p.120)

No processo de apropriação cultural é 
deixada de lado a origem desses elementos 
culturais, quem são as pessoas que os 
produzem, o histórico de luta e de resistência 
para persistir na sua produção. Também é 
ignorada a busca pelo consentimento dos 
seus produtores, assim como não lhes é dada 
a autoria das suas criações. A apropriação 
cultural ocorre desde tempos imemoriais, 
não é algo específico da atualidade.

A intensidade dos debates, sobretudo com o 
advento das redes sociais, pode dar a impressão 
de que a apropriação cultural é um fenômeno 
recente. Fosse isso verdade, boa parte dos 
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museus do mundo inteiro não teria metade de 
seus acervos [...] Da expansão dos impérios, 
passando pelas grandes navegações da era 
colonial, até o avanço das potências capita-
listas, a apropriação foi uma regra e um 
instrumento de inferiorização e genocídio sim-
bólico. (WILLIAM, 2019, p.74)

 

William (2019) destaca o respeito, o cuidado 
com a pesquisa, a compreensão dos signifi-
cados, o estabelecimento de trocas, o crédito 
da origem e da autoria e a busca de consenti-
mento, como fatores determinantes para não 
cometer apropriação cultural. Vilas (2007) 
expõe a proposta de José Jorge de Carvalho, 
do pesquisador como escudo, como uma possi-
bilidade do pesquisador das artes se relacionar 
com as manifestações tradicionais populares 
sem entrar em posturas etnocêntricas nem 
realizar expropriações.

Um terceiro modelo proposto por Carvalho 
é o do pesquisador como escudo, o qual  
incorpora “a dimensão do poder, como um 
elemento constitutivo da análise cultural” [...] 
Esse pesquisador, segundo entendo a 
proposta, seria capaz de contatar esses uni-
versos performáticos de tremenda potência 
estética em habitual conexão com sistemas 

sagrados e espirituais, aceitando as diferenças 
de poder, sem apagar as desigualdades  
econômicas e de acesso às esferas de poder 
social que deixam aos cultores geralmente  
em situação de pobreza material extrema,  
introduzindo na sua percepção a variável  
de classe social, a perspectiva da cidadania e 
mobilidade social para os cultores, compreen-
dendo a diferença colonial.

Esse pesquisador como escudo é alternativa 
ao modelo dos grupos performáticos de 
setores da classe média branca que têm o 
desejo de virar nativos, o que Carvalho 
denomina de mascarada, operação daqueles 
que se apropriam da arte performática que 
estudam e se mascaram de nativos; ou seja a 
mascarada é para o autor “uma encenação de 
artistas”, de classe média branca, canibali-
zando o patrimônio cultural imaterial 
afro-brasileiro para um púbico igualmente de 
classe média branca. Faço a ressalva de que 
acredito que não se trata de artistas, mas 
apenas de consumidores, já que não reco-
nheço que haja estatuto artístico nessa 
operação de reprodução. (VILAS, 2007, p.233)

Esse pesquisador como escudo irá assumir 
as “diferenças de poder” e as “desigualdades 
econômicas” nas suas relações com as 
pessoas da cultura tradicional. A partir desse 
encontro, que inevitavelmente gera conflitos, 
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o imaginário poderá ser multiplicado, e não 
simplesmente capturado e reproduzido, na 
medida em que o pesquisador se deslocará 
do seu lugar social de conforto e viverá uma 
relação de alteridade no encontro com o 
“outro”, não sendo possível depois disso 
“retornar ao idêntico”. “A questão não é a 
busca para além do si mesmo, mas a não-
-transformação, isto é, uma saída de si 
mesmo após saquear, para retornar ao 
idêntico”. (VILAS, 2007, p.233)

[...] para além das reproduções redutoras  
ou das expropriações, como propiciar a 
multiplicação e não a captura do imaginário?  
A performance teatral é espaço para produzir 
conhecimento sobre o deslocamento e a 
transformação de si mesmo que supõe o 
encontro com o “outro”, arte mestra no 
exercício da alteridade. (VILAS, 2007, 
pp.235-236)

Esse tipo de relação diferencia-se, e muito, 
das propostas eurocêntricas que veem a cultura 
tradicional popular como algo inferior que 
precisa ser “elevado” para um “nível artístico”.

Carpentier questiona o projeto de 
compositores formados em escolas que, 

dotados de ‘técnicas’ – vale a pena esclarecer: 
europeias eruditas – e de um sentimento de um 
dever histórico para com a cultura nacional, 
queriam “estilizar” para um nível artístico  
“a inconsciência do povo”. (VILAS, 2007, p.245)

A proposta de pesquisa de campo do 
método BPI possui similaridades com a 
postura do pesquisador defendida por Vilas 
(2007), o qual assume as diferenças sociais e 
transforma-se nessa relação de alteridade. 
Vilas (2007) destaca a proposta do BPI como 
uma contribuição para uma “pedagogia da 
diferença colonial”, um processo que abre o 
campo da identidade e torna difícil o retorno 
do “eu” ao “idêntico”, fazendo com que o pes-
quisador ocupe um “entrelugar” que favorece 
a produção de novas vozes. No BPI, o conflito 
é aceito como parte do processo e a pesquisa 
não está focada em trazer elementos culturais 
do campo, e sim, nos registros emocionais 
que irão emergir em movimento do corpo 
sensível da bailarina ou bailarino, fruto da 
inter-relação das suas memórias afetivas 
com aquilo que foi vivido em campo.

Eis o que acredito ser o diferencial da 
proposta de Rodrigues a respeito de muitos 
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trabalhos no campo das artes que lidam com 
as tradições culturais brasileiras: o ‘conflito  
do contato’ é tematizado e abordado como 
ponto de partida da pesquisa. A busca do 
método está dada no retorno de um dançarino 
pesquisador de si mesmo, revelado a partir do 
contato com o outro. O foco encontra-se na 
“inter-relação dos registros emocionais que 
emerge da vivência na pesquisa de campo, 
com a memória afetiva do próprio intérprete” 
(VILAS, 2007, p.248)

Acredito que Rodrigues contribui com o seu 
método para um campo de uma pedagogia da 
diferença colonial, para além dos modelos que 
pensam apenas em ‘tolerância’ para com a 
diversidade cultural, onde se relega o outro ao 
‘exótico’. Processos como o BPI ajudam a abrir o 
campo da identidade para toda experimen-
tação que torne difícil o retorno do eu e do nós 
ao idêntico. (VILAS, 2007, p.250)

Os significados da experiência de co-habitar 
com a fonte, segundo Rodrigues, são o aprendi-
zado da abertura e a generosidade para ampliar 
o olhar, os referenciais, para a realidade da 
quebra do preconceito “nos músculos”, a partir 
da qualidade do contato na experiência 
corporal com a vitalidade das fontes. Mas 
Rodrigues é enfática: “Não é o campo de 
pesquisa que trará a resultante do trabalho 
artístico e sim a relação do pesquisador com o 
mesmo” (VILAS, 2007, p.249)

Rodrigues chama esses encontros de 

“olhando por uma fresta”, no que constitui, 
acredito, reconhecer não só a impossibilidade 
da compreensão total desses mundos, mas o 
entrelugar que ela ocupa, o olhar por essa fresta 
que lhe permite ampliar “os espaços do nosso 
próprio corpo que aconchegou diversas histó-
rias de vida” (VILAS, 2007, p.249)

Vilas (2007) destaca esse “entrelugar” como 
locus propício para multiplicar o imaginário, 
para a produção de novas vozes, para aprender 
a ouvir e a criar arte nas encruzilhadas.

[...] um espaço de tensões, conflitos e encon-
tros, de construção e reconstrução de 
identidades, como um entrelugar da diferença 
colonial que, longe de afixar identidades e 
enclausurá-las, favorece a produção de vozes.  
O modelo da expropriação, que nega a existência 
desse entrelugar, é um modelo de reprodução e 
não de produção de voz. (VILAS, 2007, p.242)

Então escutar [...] é uma estratégia ecológica 
que não vela pelo casticismo da língua como as 
vetustas academias, mas também não a entrega 
à descoporificação nem à nova escravidão 
laboral, informática e consumista. Disso trato 
aqui: da busca de não usar, muito menos 
saquear, mas de aprender a ouvir e a produzir 
voz nas encruzilhadas, nos entrelugares [...] 
(VILAS, 2007, p.254)



in
tr

od
uç

ão

in
tr

od
uç

ão

58 59

1.4 A chegada na pesquisa de campo: 
disciplina Dança do Brasil IV

Desse modo, quando as alunas e alunos 
chegam em Dança do Brasil IV, elas e eles já 
puderam ter algum reconhecimento de si 
mesmos nas relações com as culturas 
tradicionais populares brasileiras, revendo 
parte de seus preconceitos e julgamentos, 
medos e estigmas; assim como, puderam 
trabalhar em laboratórios de criação de 
modo a ter um contato com seus próprios 
gestos, sensações, imagens e emoções, em 
um percurso corporal fundamentalmente 
de dentro para fora.

A essa altura, a visão que as alunas e alunos 
têm dessas culturas populares se modifi cou, 
elas e eles têm uma percepção mais ampliada 
desses contextos, identifi cando seu caráter 
de resistência frente às culturas dominantes, 
sua relação com a identidade cultural de um 
grupo, sua profundidade em termos psicofí-
sicos, sua riqueza em conteúdos simbólicos, 
sociais e emocionais e sua técnica corporal 
apurada, a qual exige uma integração de 
aspectos motores com aspectos sensíveis. 

Relação com a identidade 
cultural de um grupo.

Altar de mestra de 
Terecô. Comunidade Olho 

D'Água, São Miguel do 
Tocantins (TO). 2012.

Foto: nara Cálipo
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Existe, nas alunas e alunos, um maior respeito 
em relação a esses universos e suas sabedorias 
ancestrais, associado a uma visão menos 
etnocêntrica.

Assim sendo, a pesquisa de campo, de 
certo modo, é o momento de colocar em 
prática, na dinâmica da vida, tudo o que foi 
estudado em um ano e meio de trabalho. As 
e os estudantes, neste momento, já tiveram 
uma primeira apreensão da problemática 
intrínseca às relações que serão estabelecidas 
em campo com as pessoas das culturas tradi-
cionais populares brasileiras. Sabem que não 
é uma relação simples, a qual pode ser esta-
belecida com leviandade, sem refletir sobre 
todas as questões expostas anteriormente. 
Entendem que nestas relações deve-se estar 
sempre em estado de autoquestionamento.

O foco dessa pesquisa de campo dentro da 
disciplina Dança do Brasil IV é as alunas e 
alunos saírem do seu local “de conforto”, des-
locarem-se até um contexto cultural popular 
brasileiro diferente do seu – onde exista um 
caráter de resistência frente às culturas 
dominantes e uma relação da própria cultura 
enquanto uma identidade desse segmento 

social – e, no contato com essas pessoas, 
viverem uma relação de alteridade. “O 
Co-habitar com a Fonte é um estado de 
pesquisa em que se ultrapassa os limites de 
mundos – do pesquisador e do pesquisado 
– e entra em contato real com a vida estabe-
lecendo uma relação sutil com o outro”. 
(RODRIGUES, 2003, p.109)

No método BPI, a pesquisa de campo [...] é 
um dos trabalhos corporais centralizadores  
e detonadores de diferentes dinâmicas psicofí-
sicas. Nela, o intérprete vive corporalmente uma 
situação de alteridade, a qual, nesse momento 
do método, é experienciada com vigor. [...]

Através da pesquisa de campo, o corpo do 
intérprete é mobilizado e amplia-se o que ele 
reconhece como fazendo parte de si mesmo [...] 
(RODRIGUES; ET AL.; 2016, p.553-554)

Para o estabelecimento dessa relação, 
será necessário exercitar o estar em pesquisa 
de campo sem julgamentos, em uma 
atitude observadora, sem invadir o espaço 
da outra pessoa, considerando uma 
definição ampliada do que significa esse 
espaço pessoal, o qual vai além do espaço 
físico. Também se farão necessários vários 
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outros atributos que serão explanados em 
itens posteriores neste texto. A efetivação 
dessa pesquisa de campo exige uma 
preparação corporal e a investigação do que 
foi mobilizado no corpo da pesquisadora ou 
do pesquisador por meio dos encontros 
ocorridos na pesquisa de campo. Essa 
investigação é feita de modo prático. Segue 
a ementa da disciplina Dança do Brasil IV:

Desenvolvimento de processo criativo e inter-
disciplinar no trabalho de expressividade do 
intérprete. Levantamento e pesquisa de campo 
de rituais, manifestações tradicionais populares 
e/ou de segmentos sociais brasileiros específicos 
levando o aluno para fora da universidade. 
Estabelecimento de temas específicos de 
estudos teórico-práticos a partir dos contextos 
pesquisados. Exposição para a comunidade 
acadêmica e/ou não acadêmica das pesquisas 
realizadas. (Ementa da disciplina Dança do 
Brasil IV. Projeto Pedagógico do Curso de Dança 
da Unicamp, 2021)
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/
catalogo2021/disciplinas/ad.html#disc-ad138

Portanto, este é o momento das alunas e 
alunos abrirem-se para irem conhecer outras 
realidades, diferentes das suas, muitas das 

Com as pesquisas
de campo, as alunas e 
alunos exercitam sair  
do ensimesmamento  
e ampliarem seus
horizontes, o que, 
dialogicamente, leva a  
um autoquestionamento 
quanto às próprias 
crenças e valores, ou 
seja, vivem uma 
experiência
de alteridade.

“
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quais são locais invisibilizados pela sociedade 
dominante. Esse contato propiciará uma 
abertura dos seus referencias do que é consi-
derado dança, bem como uma flexibilização 
do próprio corpo. O olhar, a partir dessa expe-
riência, é renovado, começa a enxergar a 
partir de outras perspectivas. Com as pes-
quisas de campo, as alunas e alunos exercitam 
sair do ensimesmamento e ampliarem seus 
horizontes, o que, dialogicamente, leva a um 
autoquestionamento quanto às próprias 
crenças e valores, ou seja, vivem uma expe-
riência de alteridade. Este é um passo 
importante no giro do olhar: da perspectiva 
das caravelas para a da terra.

Quando falo em manifestações brasileiras 
(Congadas, Candomblés, Umbandas, Folias do 
Divino...) estou me referindo a uma cultura 
popular fertilíssima quanto a um imaginário do 
povo brasileiro, permeado por imagens arquetí-
picas donde emanam forças psíquicas que 
integram experiências de todo ser humano. Com 
frequência ela está presente na forma de uma 
cultura velada porque é rejeitada dada a sua 
origem humilde e seu pouco status social. Ao 
adentrar nas manifestações brasileiras estou 
tocando as raízes arcaicas de minha identidade. 
Ao mesmo tempo, as manifestações por si só 

são domínios altamente representativos de 
identidade dos seus respectivos grupos sociais. 
(RODRIGUES, 2003, p. 12)

Cada aluna e aluno efetiva a sua pesquisa 
de campo individualmente ou em pequenos 
grupos, de três a quatro pessoas. Já fizemos a 
experiência de levar uma turma inteira para 
realizar uma pesquisa de campo em 
conjunto, mas, nesse caso, os grupos ou as 
pessoas individualmente espalharam-se 
durante a pesquisa, de modo que escolheram 
focos individualizados.

No percurso da disciplina de Dança do 
Brasil IV, as e os estudantes irão: efetivar a 
pesquisa de campo; redigir os diários de 
campo; fazer laboratórios e outras prepara-
ções corporais em sala de aula;  escrever os 
diários dos laboratórios dirigidos; elaborar um 
relatório sobre a experiência de campo e os 
laboratórios; e fazer uma apresentação 
pública da pesquisa realizada. Essa apresen-
tação é aberta à comunidade, uma vez que 
esta disciplina de Dança do Brasil IV também 
tem um componente de extensão.

A seguir, discorreremos sobre os seguintes 
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A importância da 
pesquisa de campo.

Folia do Divino da 
cidade de Pirenópolis 
fazendo o pouso para 
o almoço na casa de 
devota. Pirenópolis 
(GO). 2017.
Foto: nara Cálipo

aspectos relacionados à pesquisa de campo 
em Dança do Brasil IV a partir do método BPI:

• A escolha de um campo para pesquisar;
• Preparações para ir a campo e leitura 

corporal;
• Como e porque fazer um diário de campo;
• Como estar em campo;
• Os laboratórios da pesquisa de campo;
• Retorno às pessoas pesquisadas.



A escolha de 
um campo 
para pesquisar

2

Espetáculo "O Corpo 
como Relicário". 
Núcleo BPI. Fábrica 
Flaskô, Sumaré (SP). 
Foto João Maria. 2017

Na pesquisa de campo as alunas
e alunos saem “[...] dos espaços físicos 
convencionais da dança para entrar numa 
realidade circundante” às suas (RODRIGUES, 
2003, p.105).

O que pesquisar e onde é uma escolha das 
pesquisadoras e pesquisadores. Uma escolha 
motivada, principalmente, pela afetividade, 
pois é necessário que as pessoas estejam 
instigadas, interessadas no campo que irão 
desvelar, só assim seus corpos poderão se 
abrir para ter o contato com essa realidade 
circundante. Essa afetividade impulsiona o 
início e todo o processo da investigação, ela é 
fundamental para a abertura psíquico-física 
das alunas e alunos em campo.

Como explica Graziela Rodrigues na sua 
tese (2003, pp.105-106): 
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1.
“A identidade corporal, no BPI, é 
compreendida como algo que 
opera como um eixo da pessoa 
em processo – tal qual ela se 
encontra em determinado mo-
mento – e que engloba tanto 
sua história pessoal, quanto o 
contexto sociocultural em que 
está inserida. No entanto, a 
identidade corporal não é algo 
fixo, fechado ou predetermi-
nado, é passível de transfor-
mações, principalmente no que 
diz respeito à dinamicidade 
de suas imagens corporais, de 
acordo com a compreensão 
desse termo por Schilder (1999), 
que ressalta, neste, a interli-
gação dos aspectos sociais, psí-
quicos e fisiológicos. Segundo 
Schilder (1999, p. 211) “[...] em 
nossa vida psíquica, há sempre 
tendências a formar unidades, 
Gestalten […] Mas sempre que 
uma Gestalt é criada, esta 
tende imediatamente a se mo-
dificar e destruir-se”. As ima-
gens corporais, portanto, são 
dinâmicas e estão inseridas 
em um contexto individual 
em que a história pessoal, o 
ambiente, a cultura, a fisio-
logia e o psiquismo integram a 
identidade corporal da pessoa 
(RODRIGUES ET AL., 2016, p.560).”

O que pesquisar e onde pesquisar é determi-
nado por aquilo que motiva o pesquisador a 
entrar em contato. Para onde o corpo se dirige, 
ou seja, o foco, está diretamente relacionado ao 
próprio conteúdo imanente deste corpo, isto é, 
o enfoque. Portanto, a proposta do campo de 
pesquisa está relacionada a aspectos internos 
do pesquisador, que naquele momento tor-
nam-se vitais para ele vivenciá-los. 

Em um trecho de um artigo coletivo 
escrito por Rodrigues com a coautoria de 
pesquisadoras e um pesquisador do BPI 
(RODRIGUES ET AL., 2016, pp.559-560), é 
esclarecido ainda que:

A escolha do intérprete pelo campo tem 
ligação com questões ainda não conscientes  
de seu interior e, ao mesmo tempo, com uma 
identificação cultural deste com esse campo. 
Como foi dito anteriormente, a experiência 
dessa pesquisa mobiliza esses conteúdos 
particulares do intérprete.

Por outro lado, também ocorre de o  
intérprete descobrir, durante a pesquisa  
de campo, que esse foco por ele escolhido já 
fazia parte de sua história familiar. Isso mostra 
que, embora através da pesquisa de campo 
esteja-se buscando um contexto social diverso, 
este pode estar muito próximo do intérprete, 
como parte de sua identidade corporal.1

O que pesquisar e onde 
pesquisar é determinado por 
aquilo que motiva o 
pesquisador a entrar em 
contato. Para onde o corpo se 
dirige, ou seja, o foco, está 
diretamente relacionado ao 
próprio conteúdo imanente 
deste corpo, isto é, o enfoque. 
Portanto, a proposta do campo 
de pesquisa está relacionada  
a aspectos internos do 
pesquisador, que naquele 
momento tornam-se vitais 
para ele vivenciá-los.  
(RODRIGUES, 2003, pp.105-106).

“
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Mas algumas vezes, as alunas e alunos não 
sabem o que querem investigar num primeiro 
momento, pois não houve uma identificação 
com algum conteúdo trabalhado nas disci-
plinas anteriores de Dança do Brasil e/ou essa 
identificação foi tão ampla que elas e eles não 
sabem qual manifestação escolher.

Por isso, na disciplina de Dança do Brasil IV, 
orientamo-lhes a pesquisar imagens na 
internet, e/ou em livros, de manifestações 
tradicionais populares brasileiras, segmentos 
sociais marginalizados em relação à cultura 
dominante, rituais afrodescendentes e de 
etnias indígenas, percebendo-se corporalmente 
durante essa pesquisa, buscando aquelas 
imagens que os instiguem, que mobilizem seu 
corpo e chamem seu olhar. Solicitamos, ainda, 
que releiam os seus diários dos laboratórios 
dirigidos realizados em sala de aula e/ou se 
lembrem de alguma aula, de algum movimento 
ou imagem que os marcaram no seu percurso 
pelas disciplinas de Dança do Brasil.

Esse rastreamento em busca do que se 
deseja pesquisar é fundamental. Para ajudar 
nesse trabalho, também colocamos no final 
deste capítulo, uma lista de exemplos de 

2. 
Segundo Alfredo Bosi 
(192, p. 326):  “[...] a 
cultura erudita cresce 
principalmente nas classes 
altas e nos segmentos 
mais protegidos da 
classe média: ela cresce 
com o sistema escolar. 
A cultura de massa, 
ou indústria cultural, 
corre verticalmente 
todos os extratos da 
sociedade, crescendo 
mais significativamente 
no interior das classes 
médias. A cultura 
popular pertence, 
tradicionalmente, aos 
extratos mais pobres 
[economicamente] [...].”

diversas manifestações tradicionais populares 
brasileiras, rituais afrodescendentes, etnias 
indígenas e segmentos sociais marginalizados 
em vários lugares do Brasil que já foram estu-
dados por Graziela Rodrigues, estudantes e 
pesquisadores do método BPI ao longo destes 
40 anos (desde 1980).

As alunas e alunos das disciplinas de Dança 
do Brasil IV quando estão escolhendo os seus 
campos de pesquisa, às vezes, nos perguntam: 
por que investigar a cultura popular brasileira 
e/ou segmentos sociais à margem da sociedade 
brasileira?

Muitas e muitos estudantes quando 
ingressam no curso de Dança da Unicamp 
tiveram mais contato com danças da cultura 
erudita ou da cultura de massa2 do que da 
cultura popular.

Para a maioria delas e deles é muito distante 
o universo da cultura tradicional popular 
brasileira, tanto que ocorre inicialmente na 
disciplina de Dança do Brasil I um estranha-
mento que faz parte do primeiro contato com 
estes conteúdos.

Na disciplina de Dança do Brasil IV, onde é 
trabalhada a alteridade através da vivência de 
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uma pesquisa de campo, percebe-se que é um 
momento singular para as alunas e os alunos 
descortinarem outras realidades sociais 
diferentes das suas vivências, entrarem em 
contato com as realidades da cultura 
tradicional popular, sua diversidade, seus 
conflitos e transformações.

É importante esclarecer aqui o conceito de 
cultura popular, uma cultura que não separa 
o cotidiano do sagrado, como discorre Alfredo 
Bosi (1992, p.324):

No caso da Cultura Popular, não há uma 
separação entre uma esfera puramente material 
da existência e uma esfera espiritual ou simbó-
lica. Cultura Popular implica modos de viver: o 
alimento, o vestuário, a relação homem-mulher, 
a habitação, os hábitos de limpeza, as práticas 
de cura, as relações de parentesco, a divisão das 
tarefas durante a jornada e, simultaneamente, 
as crenças, os  cantos, as danças, os jogos, a caça, 
a pesca, o fumo, a bebida, os provérbios, os 
modos de cumprimentar, as palavras tabus, os 
eufemismos, o modo de olhar, o  modo de 
sentar, o modo de  andar, o modo de visitar e ser 
visitado, as romarias, as promessas, as festas de 
padroeiro, o modo de criar galinha e porco, os  
modos de plantar feijão, milho e mandioca, o 
conhecimento do tempo, o modo de rir e de 
chorar, de agredir e de consolar...

Na cultura popular esfera 
material e simbólica são 
indivisíveis, o sagrado 
também está no cotidiano.

Foliões com a Bandeira da 
Folia do Divino da cidade 
de Pirenópolis. Pirenópolis 
(GO). 2017. 

Foto: nara Cálipo.
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A enumeração é acintosamente caótica 
passando do material ao simbólico e voltando 
do simbólico para o material, pois o intento é 
deixar bem clara a indivisibilidade, no cotidiano 
[...] de corpo e alma, necessidades orgânicas e 
necessidades morais.

Essa indivisibilidade é difícil de ser apreendida 
pelo observador letrado que, por não vivê-la 
subjetivamente, procura recortar em partes ou 
tópicos a experiência popular, fazendo dela um 
elenco de itens separados, dos quais alguns 
seriam materiais, outros não.

E que possui uma característica de resistência:

[...] O conteúdo e a forma tradicionais dos 
modos de “sentir, pensar e agir” do índio, do 
povo colonizado, da comunidade camponesa 
são uma forma de resistir a padrões equiva-
lentes, modernos e incorporados à força como 
instrumentos de dominação através da des-
truição de valores próprios de sua cultura 
(BRANDÃO, 1984, p.40).

Daí uma das razões de estudar esta cultura, 
as suas manifestações, rituais e os seus corpos 
dançantes. São pessoas que vivem 
diariamente esta resistência política, social, 
cultural e econômica. Pessoas que, muitas 
vezes, vivem no limiar da vida e da morte, mas 

que não deixam de ter uma esperança 
renascente (BOSI, 1992). Elas persistem diante 
das adversidades da vida e a festejam mesmo 
quando estão dilaceradas, como nos disse um 
dançante de São Gonçalo de Munhoz-MG, 
que já estava doente do coração e com mais 
de setenta anos: “Eu estou cortado ao meio 
que nem um capado, mas eu não vou 
chorar... Eu vou dançar inté morrê!” Anos 
depois ficamos sabendo que ele tinha 
realizado este desejo, pois enquanto teve 
forças dançou São Gonçalo, Catira, rezou o 
Terço Cantado para encomendar as almas dos 
seus compadres e dos participantes da 
comunidade rural que liderava.

Corpos resilientes que fazem uma dança 
intrinsicamente ligada à existência. Uma 
dança com uma potência corporal e uma 
expressividade diferenciada, como explica 
outro trecho do artigo coletivo escrito por 
Rodrigues e colaboradores (RODRIGUES ET AL., 
2016, pp.554-555.):

As contínuas pesquisas de campo, ao longo 
desses 36 anos de existência do método, têm 
ocorrido em locais à margem da sociedade bra-
sileira. São locais socialmente invisíveis, 
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passíveis de preconceitos, afastados do centro 
das atenções do poder público ou da mídia, e 
podem ser considerados como esquecidos.

As pessoas que ocupam essas margens 
muitas vezes apresentam uma potência 
corporal não vista em outros segmentos da 
sociedade. Esse dado é algo que tem persistido 
nas diversas pesquisas de campo empreendidas. 
Vê-se nessas pessoas uma qualidade de movi-
mento na qual há a integração do corpo todo, 
imbuído de significados, através de emoções 
que o mobilizam internamente, reverberando 
na sua expressividade. O movimento de muitas 
dessas pessoas é dotado de plasticidade, densi-
dade, agilidade, articulando seus sentidos 
através de diferentes gradações do tônus 
muscular. É um corpo expandido pela sua 
conexão com uma ancestralidade, que na sua 
dança interliga o sagrado ao tempo-espaço do 
cotidiano e atualiza constantemente seus mitos 
e significados. Observa-se que o sentimento de 
sagrado não provém necessariamente de uma 
conexão com uma religião específica, e, sim, da 
percepção da pessoa de fazer parte de algo 
maior do que ela. Sua individualidade é 
colocada, assim, a favor de uma coletividade na 
qual movimentos de resistência e resiliência são 
atuantes no enfrentamento das dificuldades. 
Nesses nichos à margem encontram-se, muitas 
vezes, sentidos de esperança renovados dia a 
dia. É evidente que não são todas as pessoas 
desses segmentos sociais que apresentam essa 

qualidade de movimento em seus corpos, no 
entanto, quando isso ocorre – o que tem sido 
frequente nas pesquisas com o método BPI –,  
é algo, sem dúvida, muito especial.

Escolher pesquisar essas pessoas com esses 
corpos com força de vida e que possuem 
outras máscaras sociais, proporciona ainda 
outras vivências, como apontou o psicólogo 
social Fernando Costa, quando investigou os 
garis na cidade universitária da USP: “[...]  
os que se beneficiam da proximidade com os 
humildes, podem talvez testemunhar e  
atravessar uma experiência curativa com 
essa gente que muitos habituaram-se a  
considerar feios e apagados. Tornamo-nos 
despojados ao lado dos despojados.  
(COSTA, 2004, p.223).

Tem se percebido ao longo de todos estes 
anos do BPI, que a escolha do campo em 
espaços não convencionais da dança, em 
uma cultura à margem da sociedade 
dominante, que apresenta essa força de 
resistência cultural frente aos centros de 
poder social, favorece o despojamento e, por 
consequência, a abertura psicofísica das 
bailarinas e bailarinos.
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Mas é importante salientar que, isso só é 
possível, se houver por parte das alunas e 
alunos desde o início do seu estudo, uma 
relação de empatia, de respeito, de afeto, uma 
relação “amorosa” (BOSI, 1992) com as pessoas 
pesquisadas, mas que não deixa de ser intei-
ramente profissional, pois a pessoa em 
pesquisa de campo, não perde a sua identi-
dade de pesquisadora ou pesquisador. Como 
diz Rodrigues (2003, p.109) constitui-se entre 
pesquisadores e pessoas pesquisadas um tipo 
de interação “inteiramente profissional onde 
o afetivo é um elemento que faz parte”. 
Assim, as bailarinas e bailarinos aprofun-
darão o processo de se desvelar que a vivência 
da pesquisa de campo no método BPI propõe.

Segue abaixo a lista de alguns exemplos de 
manifestações tradicionais populares brasi-
leiras, rituais afrodescendentes, etnias 
indígenas e segmentos sociais marginalizados 
pela cultura dominante já investigados por 
Graziela Rodrigues e estudantes e pesquisa-
dores do método BPI:

Nas pesquisas de campo 
existem pessoas que 
apresentam uma potência 
corporal única. 

Pombagira Maria Padilha 
incorporada no umbandista 
Carlos Alberto da Costa. 
Brasília (DF). 2017. 
Foto: Mariana Floriano.
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Manifestações tradicionais  
populares brasileiras:

♦ Batuque de Umbigada – São Paulo
♦ Batuque – Minas Gerais
♦ Boi Janeiro – Minas Gerais
♦ Bumba-meu-boi – Maranhão
♦ Candombe – Minas Gerais
♦ Capoeira – São Paulo
♦ Catira – Goiás, Minas Gerais, São Paulo
♦ Cavalhadas – Goiás
♦ Chiba – São Paulo
♦ Congado – Goiás, Minas Gerais, São Paulo
♦ Dança de São Gonçalo – Minas Gerais,  

São Paulo
♦ Escola de samba – Rio de Janeiro, São Paulo 
♦ Folias de Reis – Minas Gerais, São Paulo
♦ Folias do Divino – Goiás, Minas Gerais
♦ João do Mato – Minas Gerais
♦ Jongo – São Paulo
♦ Maracatu Rural – Pernambuco
♦ Moçambique de Bastão – São Paulo
♦ Quadrilha – Paraíba
♦ Reisado – Ceará
♦ Samba de Roda – Alagoas, Bahia
♦ Tambor de Crioula – Maranhão

Rituais afrodescendentes:

♦ Batuque – Rio Grande do Sul
♦ Candomblé – Alagoas, Bahia, São Paulo 
♦ Catimbó – São Paulo
♦ Jurema – São Paulo
♦ Tambor de Mina – Pará, São Paulo 
♦ Terecô – Maranhão, Tocantins
♦ Umbanda – Amazonas, Bahia, Distrito 

Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul

Etnias indígenas:

♦ Assurini – Pará
♦ Guarani – São Paulo
♦ Munduruku – Pará
♦ Pankararu – Pernambuco
♦ Xavante – Mato Grosso

Segmentos sociais marginalizados:

♦ Assentamento rural – São Paulo
♦ Benzedeiras – Amazonas, Goiás, Minas 

Gerais, Pará, São Paulo 



A 
es

co
lh

A 
de

 u
m

 c
Am

po
 p

Ar
A 

pe
sq

ui
sA

r

A 
es

co
lh

A 
de

 u
m

 c
Am

po
 p

Ar
A 

pe
sq

ui
sA

r

84 85

♦ Boiadeiros – Mato Grosso do Sul,  
São Paulo

♦ Bordadeiras – São Paulo
♦ Camelôs – São Paulo
♦ Catadores de recicláveis – São Paulo
♦ Ciganas – São Paulo
♦ Colhedores de café – Minas Gerais
♦ Colhedores de hortaliças – São Paulo
♦ Colhedores de Shimejis – São Paulo
♦ Colhedores de uva – Minas Gerais
♦ Cortadores de cana–de–açúcar – São Paulo
♦ Cozinheiras – São Paulo, Goiás
♦ Trabalhadoras domésticas – Distrito 

Federal
♦ Moradores de rua – São Paulo
♦ Parteiras – Amazonas, Pernambuco
♦ Pescadores – São Paulo
♦ Prostitutas – São Paulo
♦ Streapteasers – São Paulo
♦ Quebradeiras de coco babaçu – Tocantins
♦ Romeiros – Ceará, São Paulo A escolha de  

um campo em  
espaços não 
convencionais  
da dança.

Praiás dançando durante 
as Corridas do Imbu, do 
povo Pankararu. Terra 
Indígena Pankararu, 
Tacaratu (PE). 2013.  
Foto: elisa Costa



Espetáculo "O Corpo 
como Relicário". 
Núcleo BPI. Fábrica 
Flaskô, Sumaré (SP). 
Foto João Maria. 2017

Preparações 
para ir a 
campo

3

O primeiro passo, uma vez escolhido 
o campo que será pesquisado, é fazer um 
levantamento dos possíveis locais. Por exemplo,
se a pessoa está motivada para pesquisar 
agricultores que trabalham no plantio e na 
colheita do café, ela precisa fazer um rastre-
amento, procurando quais são os locais onde 
ocorre essa atividade. O mesmo é válido para 
outros possíveis campos, como as guardas 
de Congado, os grupos de Jongo, os Terreiros 
de Umbanda, as Escolas de Samba etc.

Às vezes, ao fazer este primeiro levanta-
mento, a aluna ou aluno já percebe a 
inviabilidade de fazer a pesquisa nesse campo 
desejado, por exemplo, pode ocorrer de não 
haver atividades nesses locais durante os 
meses disponíveis para a pesquisa (de fi nal de 
agosto a início de novembro), ou destes 
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lugares serem muito distantes, havendo uma 
impossibilidade de locomoção, dentre outros.

Uma vez encontradas algumas localidades 
possíveis, as pesquisadoras e pesquisadores 
devem procurar ter um contato com alguma 
pessoa de lá, para confirmar se os dados 
levantados estão corretos, explicar sobre o 
trabalho que desejam realizar e pedir per-
missão para efetivá-lo. Nesses momentos, é 
importante ressaltar que se trata de um 
trabalho da universidade, do curso de dança. 
Na nossa experiência, foi possível constatar 
que quando as alunas e alunos dizem que 
querem fazer uma “pesquisa”, essa palavra 
geralmente traz em si uma perspectiva e uma 
dimensão que não equivalem ao que será 
feito. Muitas pessoas associam “pesquisa” com 
jornalismo, com artigos que serão escritos ou 
matérias que serão veiculadas nas mídias, o 
que traz uma desconfiança em relação ao que 
será feito e também é diametralmente oposto 
à natureza desta pesquisa. Quando se diz 
que é um trabalho para a faculdade de 
dança, as pessoas têm uma visão mais 
próxima ao tipo de pesquisa que será feita  
e ficam mais tranquilas.

Tendo o consentimento das pessoas do local, 
deve-se planejar as datas. É preciso sempre ter 
em mente que esse planejamento pode não se 
cumprir, por exemplo, giras em terreiros 
podem ser canceladas, plantações ou colheitas 
podem ser adiadas, ensaios de escolas de 
samba podem mudar de data etc. Quando 
estamos na dinâmica da vida e, ainda mais, 
nesses lugares que se encontram às margens 
do poder social, é necessário ter flexibilidade 
e já ter em mente o “plano B” e o “plano C”, 
para o caso do “plano A” não dar certo!

Importante lembrar que essa pesquisa será 
corporal. É uma observação que não é feita 
apenas com os olhos, mas com o corpo todo, 
um corpo previamente preparado, com sua 
percepção aguçada e em estado de disponibili-
dade. Porém, apesar de ser uma pesquisa 
corporal, isso não quer dizer que as alunas ou 
alunos irão reproduzir o que a pessoa da 
pesquisa de campo faz, “copiar” seus movi-
mentos. O tipo de relação que objetivamos 
estabelecer é mais sutil, é uma sintonia com 
a outra pessoa, com o seu tônus, com o seu 
estado emocional, uma abertura sensível para 
escutá-la, observá-la e senti-la. A apreensão 
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sinestésica diz respeito a essa sintonização 
corporal com o outro. Os corpos, do pesqui-
sador e da pessoa pesquisada, não precisam 
estar na mesma postura, no mesmo gesto, no 
mesmo movimento, para estarem sintonizados.

A pesquisa de campo que ocorre no co-habitar 
é singular, nela o bailarino-pesquisador-intérprete 
não busca elementos teóricos do campo e, sim, 
a apreensão sinestésica do corpo do outro. Ele 
co-habita quando apreende o corpo do outro no 
seu; quando, por algum momento, se sente parte 
da paisagem investigada, como se fosse o outro, 
sem perder a sua identidade de pesquisador.

Para que isso ocorra, é preciso uma mobilização 
interna do bailarino-pesquisador-intérprete.  
O co-habitar com a fonte envolve também 
uma preparação corporal do bailarino antes, 
durante e depois da sua ida a campo: trabalhar 
cotidianamente o corpo, principalmente para 
obter mais prontidão muscular e sensibilidade; 
preparar-se para abrir o olhar de todo o seu 
corpo, para capturar, como uma antena para-
bólica, todos os sinais de campo, ou seja, o 
máximo da paisagem, uma abrangência dos 
cheiros, dos sons, dos movimentos, dos gestos, 
de tudo o que é visível e, ainda, do que não é 
visível, os significados.

É importante salientar que a preparação do 
bailarino-pesquisador-intérprete para a investi-
gação e a sua apreensão em campo o diferencia 

de outros estudiosos que se utilizam da 
pesquisa de campo.

Por exemplo, na Antropologia existem ver-
tentes que, para a análise da cultura de um 
grupo investigado em campo, consideram a 
questão do corpo em movimento, da dança no 
ritual, dos aspectos mais subjetivos das mani-
festações estéticas dessa cultura. Durante suas 
investigações em campo, os antropólogos 
dessas vertentes entram em movimento com os 
pesquisados e apreendem os seus passos 
através da sua mimese1.

Já o bailarino-pesquisador-intérprete coloca 
o seu corpo em campo para perceber o corpo do 
outro enquanto tônus, sentido, em que o apren-
dizado do passo através da mimese é apenas 
uma estratégia dentro de todo o processo de 
apreensão do corpo do outro. Porque, no co- 
habitar com a fonte, não há a busca de fazer a 
mimese, de trazer o gesto do outro como repro-
dução. O contato corporal ocorre de maneira 
mais profunda, através de uma relação sinesté-
sica do bailarino-pesquisador-intérprete com o 
outro em campo. (TEIXEIRA, 2007, p.07-08)

Durante todo o percurso da pesquisa de 
campo, o olhar será alternado entre panorâ-
mico e minucioso. Em alguns momentos, as 
pesquisadoras e os pesquisadores buscarão uma 
apreensão de todo o espaço, do conjunto de 
pessoas e de situações que estão ocorrendo ali. 

1.  
“Palavra originária do 
grego. Mímèsis – imitação, 
imitar (no sentido físico, a 
voz, os gestos)”. (HOUAISS, 
2002)
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Em outras ocasiões, focarão o olhar em apenas 
uma pessoa, observando-a em detalhes e 
procurando fazer uma leitura dos seus gestos e 
dos significados destes, tendo como referência 
a Estrutura Física e a Anatomia Simbólica do 
BPI, as quais serão explanadas mais adiante. 
Estes olhares envolvem o corpo todo, existe 
um tônus favorável para conseguir observar 
melhor, um tônus de atenção, bem como 
uma postura.

Nem sempre aquilo mais significativo, em 
termos de qualidade de movimento e de 
expressividade, ocorre em primeiro plano. 
Pode acontecer, por exemplo, da observação 
de alguém que estava na assistência de um 
terreiro, aguardando sua vez de ser atendida, 
ser mais marcante para determinada pesqui-
sadora ou pesquisador do que aquilo que 
estava ocorrendo dentro do espaço ritual.

Além desse revezamento entre uma abran-
gência panorâmica e um foco minucioso, o 
olhar também terá dois vetores de atenção, 
um para dentro e outro para fora. É necessário 
atentar-nos para o que ocorre no nosso interior, 
pois isso se conecta diretamente ao que enxer-
garemos no exterior: os nossos estados 

Bateção de gancho durante 
ritual Menino do Rancho, 
do povo Pankararu. Terra 
Indígena Pankararu, 
Tacaratu (PE). 2014.  
Foto: elisa Costa.

O olhar se reveza entre 
abrangência panorâmica 
e foco minucioso.

Madrinha dançando 
durante ritual Menino 

do Rancho, do povo 
Pankararu. Terra 

Indígena Pankararu, 
Tacaratu (PE). 2014.  

Foto: elisa Costa.
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emocionais são como um filtro, que faz cada 
um enxergar realidades diferentes. Ao mesmo 
tempo, nossos históricos de vida e nossos obje-
tivos de estarmos em campo também pautarão 
o que nos será possível enxergar.

É importante assinalar que nosso olhar é 
educado, assim como o paladar e a audição. [...] 

O pedestre, o camelô e o policial veem a 
mesma realidade com olhos distintos e dife-
rentes focos de atenção, o que produz imagens 
diversas, às vezes conflitantes entre si. Aquilo que 
cada um seleciona e recorta do conjunto, retém 
na memória e reorganiza em uma imagem final, 
depende de muitos fatores – como já sabemos –, 
vários dos quais se encontram na ponta do 
observador, não do observado, mas todos eles 
colaboram para estabelecer relações que  
constituem as matrizes de nossa percepção.  
[...] o decisivo, no olhar, é a relação.

Ver ou não ver, eis a questão. Parece trivial, 
mas não é. Será que aquilo que a gente vê é 
mesmo aquilo que a gente vê? Ou a gente vê não 
o que olha, mas a relação com aquilo que olha? 
Se for assim, quando se olha alguém ou alguma 
coisa, olha-se também para dentro de si mesmo. 
Em outras palavras, se este argumento fizer 
sentido, seria legítimo afirmar que a pessoa ou 
o objeto que se olha é também – além de ser 
objeto ou pessoa – um espelho para nosso 
espírito, nosso estado psicológico, nossa 

educação, valores, emoções, conhecimento, 
compromissos profissionais, reponsabilidades 
sociais, posição na estrutura familiar etc. Enfim, 
tudo aquilo que faz a gente ser o que é. [...]  

Essa diferença não expressa mudanças do 
corpo observado. O que muda, portanto, são os 
olhares, ou melhor, as relações nas quais se 
projetam esses olhares e as condições em que 
esses olhares produzem visões do corpo. Quer 
dizer, se o olhar transporta para a imagem 
daquilo que é olhado um pouco da pessoa que 
olha, se o olhar transporta para a imagem a 
relação entre o que vê e o que é visto, deduz-se 
que ver é relacionar-se.

Isso é surpreendente para quem pensa que o 
ato de olhar serviria como uma metáfora 
perfeita para designar a suposta objetividade 
do vínculo entre o sujeito da ciência e seu 
objeto. Pelo contrário, não há pureza nem obje-
tividade no olhar. Nossa visão das coisas e das 
pessoas é carregada de expectativas e senti-
mentos, valores e crenças, compromissos e 
culpas, desejos e frustrações. Acima de tudo, é 
necessário reter na memória esse ponto: ver é 
relacionar-se. Sendo assim, o que seria não ver, 
sobretudo em certos contextos? (SOARES; BILL; 
ATHAYDE, 2005, p.171-173)

Na pesquisa de campo aqui em foco, o 
olhar é ao mesmo tempo afetivo e profissional. 
Afetivo no sentido que temos um real 
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interesse por aquela pessoa e, portanto, colocamo- 
nos com uma abertura emocional; e profissional 
porque não perdemos a noção de estarmos lá 
como pesquisadoras ou pesquisadores para 
realizar um trabalho. A abertura afetiva, desse 
modo, não vai no sentido de nos tornarmos 
amigas ou amigos das pessoas das pesquisas 
de campo, ou “parte da família” e sim, de ter 
uma disponibilidade, um interesse e uma 
abertura para o outro.

Quando estamos em pesquisa de campo, 
nos atentamos para ver aquilo que muitas 
vezes, no dia a dia, está invisibilizado social-
mente. Fernando Braga da Costa, no livro 
“Homens invisíveis: relatos de uma humilhação 
social” (2004) discute sobre essa questão da 
invisibilidade. Quando era estudante de psi-
cologia na USP ele fez uma pesquisa de campo 
com os garis dessa universidade. Foi uma 
pesquisa participante, na qual ele passou a 
vestir o uniforme de gari e a fazer os trabalhos 
junto com eles. Porém, podemos dizer que a 
pesquisa de Costa tem semelhanças com a 
realizada no método BPI, similaridades ligadas 
ao tipo de relação afetiva estabelecida entre ele 
e os garis, uma relação de alteridade, que 

permitiu que ele passasse a enxergar os garis 
sob outros olhos, ao mesmo tempo em que ele 
passou a enxergar novos aspectos de si mesmo 
e da sociedade ao seu redor.

Em um dos episódios narrados no livro, 
Costa descreve sua experiência de atravessar 
o prédio onde ele estudava psicologia vestido 
com o uniforme de gari. Ele esperava que 
todos fossem olhar para ele, perguntar por 
que ele estava vestido assim, para onde ele 
estava indo, mas não foi isso o que aconteceu.

Episódio do uniforme. No intervalo entre 
aulas no Instituto de Psicologia, foi preciso que 
eu passasse por dentro do prédio daquela facul-
dade. Imaginei, então, que vestindo aquele 
uniforme ali incomum – calça, camisa e boné 
vermelhos – fosse chamar a atenção de toda a 
gente: colegas de classe, professores, curiosos.

Entramos pela porta principal, eu e o Antônio 
(um dos garis). Percorremos o piso térreo, as 
escadas e o primeiro andar. Não fui reconhe-
cido. E as pessoas pelas quais passávamos não 
reagiam à nossa presença. Talvez apenas uma 
ou outra tenha se desviado de nós como des-
viamos de obstáculos, objetos. Nenhuma 
saudação corriqueira, um olhar, sequer um 
aceno de cabeça. Foi surpreendente. Eu era um 
uniforme que perambulava: estava invisível, 
Antônio estava invisível. Saindo do prédio, 
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estava inquieto; era perturbadora a anestesia 
dos outros, a percepção social neutralizada. [...] 
(COSTA, 2004, p.58)

Mais adiante Costa relata sua consternação 
com essas situações de “cegueira” pública:

A cegueira de gente que não vê gente é 
traumática, causa angústia. A cegueira de 
gente que não vê gente dispara humilhação.  
A humilhação pode ser determinada como 
cegueira pública, pode ser determinada 
segundo a experiência de não aparecer  
como gente estando no meio de gente.

O aparecer de um homem no meio de outros 
homens, o aparecer de gente enquanto tal,  
é um acontecimento intersubjetivo, é um 
fenômeno psicossocial. A subjetividade de  
cada homem solicitada pela subjetividade de 
um outro humano. A cegueira pública – um 
homem que desaparece para outrem – também  
configura, dessa forma, um evento psicossocial. 
Tanto o cego como o indivíduo que não pôde 
ser visto sentem essa realidade, não ignoram?

O olhar fala a alguém. O olhar faz falar.  
O que dizer, então, desse olhar quando não 
acontece? Como interpretá-lo, quando parece 
interrompido? Que desencontro é esse? Aqueles 
que aparentemente não veem, não veem? 
Percebem que não veem? Há deliberação? Ou 
trata-se de um mecanismo psicológico já auto-
matizado? (COSTA, 2004, p.132) 

Na pesquisa de campo proposta no método 
BPI, as relações humanas estão em primeiro 
plano. São, portanto, merecedoras de atenção 
a todo o momento. São relações construídas 
aos poucos, é necessário ter calma e paciência, 
respeitar o estranhamento de ambas as partes 
(RODRIGUES, 2003). Em nenhum momento 
deve-se forçar uma proximidade com alguém.

 
O foco da pesquisa de campo no eixo 

Co-Habitar com a Fonte são as relações inter-
pessoais. Antes do intérprete ir para a pesquisa, 
é feita uma preparação que envolve um trabalho 
corporal e emocional, bem como reflexões a 
respeito de diversos aspectos envolvidos nessa 
relação com os pesquisados, como as relações de 
poder, os limites e os estados de receptividade. 
As condições de atenção e concentração traba-
lhadas ao longo de todo o processo no método 
BPI devem ser as melhores possíveis nesse 
momento. O intérprete em campo mantém o 
seu foco nas relações com os pesquisados, ao 
mesmo tempo em que está atento às suas 
próprias sensações e sentimentos.

Almeja-se que o intérprete alcance em 
campo uma relação amorosa com o pesquisado, 
no sentido de atuar com menos mecanismos de 
defesa, com abertura e empatia, o que lhe pos-
sibilita ver o outro mais integralmente. Esse 
tipo de relação se refere à posição depressiva e 
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ao núcleo amoroso descritos por Klein (1991), 
nos quais o sujeito alcança uma estabilidade 
emocional com capacidade para a tolerância e 
para ver as pessoas como totalidades, isto é, 
sendo capaz de perceber tanto suas falhas 
como também suas virtudes. Isso implica em 
aceitar as perdas ligadas às idealizações. 
(RODRIGUES; ET AL.; 2016, p.557-558)

Na abordagem do BPI, observa-se que a 
maneira de alcançar a relação amorosa [...]  
é atingir o núcleo amoroso em si mesmo,  
numa perspectiva de desenvolvimento da 
própria imagem corporal2. Assim, é possível 
travar o embate entre o colonizador e o 
colonizado, entre o selvagem e o erudito; entre 
os ancestrais, conhecidos ou desconhecidos, 
aqueles que se fizerem presentes no corpo da 
pessoa no momento da relação entre corpos, 
proposta pelo Co-habitar com a Fonte. 
(RODRIGUES, 2003, p.120)

Não se quer do campo um conhecimento via 
o cognitivo e sim, aquilo que mobilizou inter-
namente o corpo do pesquisador, aberto e 
receptivo.  Há uma interação entre corpos na 
qual os conteúdos não verbais e simbólicos 
estão presentes. Essa interação ocorre a partir 
de uma relação empática que favoreça uma 
fina sintonia corporal. Mediante o exercício de 
alteridade constrói-se uma sintonia sinestésica 
a qual propicia ao pesquisador colocar-se no 
lugar do outro. [...] 

2.  
Imagens corporais são as 
representações mentais do 
corpo, relacionadas à iden-
tidade corporal, as quais 
abrangem todas as entradas 
sensoriais e as experiências 
vividas, que são processadas 
e representadas dentro de 
um aparato de maturação 
psíquica (Rodrigues, 2003, 
p.19). Segundo Schilder (1999, 
p.192) “[...] a imagem corporal 
não é um fenômeno estático, 
e sim adquirido, construído 
e estruturado num con-
tato contínuo com o mundo 
[...] Os processos que cons-
troem a imagem corporal 
não se dão apenas no campo 
da percepção, mas também 
têm paralelos com a cons-
trução no campo libidinal e 
emocional”.

O campo das relações interpessoais é um 
aspecto que requer atenção. O pedido de 
consentimento dos pesquisados para a 
realização da pesquisa, o cuidado para não 
invadir o espaço do outro, o reconhecimento 
dos próprios sentimentos de familiaridade e 
estranhamento, a ciência e a aceitação das 
situações conflituosas devem ser trabalhados 
no decorrer da pesquisa. A escolha do campo 
está diretamente relacionada a conteúdos 
internos do pesquisador, embora ele não tenha 
consciência desses conteúdos inicialmente. [...] 
(RODRIGUES; TURTELLI, 2021, p.115-116)

Desse modo, nessas relações interpessoais é 
recomendado que a pesquisadora ou pesqui-
sador, fique atento às suas expectativas e 
idealizações, bem como aos seus julgamentos 
e incômodos. Como vimos, a nossa relação 
com aquilo que vemos é fundamental para o 
que iremos enxergar. Assim, a nossa expecta-
tiva de encontrar aquele campo de pesquisa 
tão esperado, pode fazer com que tenhamos 
uma tendência a idealizar aquelas pessoas. 
Ao atingirmos o “núcleo amoroso” explanado 
anteriormente, aceitamos a outra pessoa, 
mesmo reconhecendo seus aspectos com os 
quais não concordamos ou não valoramos.
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Isso ocorre muito nas pesquisas de campo, 
por exemplo, relacionado ao machismo. 
Muitas culturas às margens do poder social 
vivem uma realidade marcadamente machista. 
Desse modo, pode ocorrer, por exemplo, de se 
conhecer em campo um mestre de uma Folia 
do Divino, que cante belamente a folia, que 
dance catira com destreza admirável, que seja 
afetuoso e detenha um conhecimento ances-
tral e força de resistência frente à cultura 
dominante, mas que, ao mesmo tempo, 
apresente atitudes machistas.

A postura da ou do pesquisador nesse tipo 
de campo proposto no BPI é a de aceitar a 
outra pessoa sem julgamentos. Portanto, no 
caso desse exemplo, não cabe à pesquisadora 
ou pesquisador questionar a atitude 
machista, querer mudar o modo de agir do 
mestre a partir dos seus referenciais culturais 
(da ou do pesquisador), e sim, aceitar que esta 
pessoa tem qualidades positivas e negativas 
do ponto de vista dos valores da pesquisadora 
ou do pesquisador.

Com certeza, porém, isso tem um limite em 
relação ao bem-estar do próximo. Por exemplo, 
não podemos ser coniventes com situações de 

violência. Lembramos aqui o fundamento da 
escolha do campo a ser pesquisado, esse local 
deve ser escolhido com base naquilo que a 
aluna ou aluno tem vontade de entrar em 
contato, aquilo que ela ou ele admira, acha 
bonito, quer se aproximar. Desse modo, uma 
situação de violência não é um lugar para 
realizar uma pesquisa dessa natureza.

A duração da pesquisa de campo está asso-
ciada à qualidade da relação estabelecida 
com as pessoas e não, à quantidade de tempo 
que se permanece com elas (RODRIGUES, 2003, 
p.112). Já houve pesquisas realizadas em locais 
distantes, nas quais as pesquisadoras foram 
até o local, permaneceram 14 dias e retor-
naram. Isto é, foram pesquisas intensivas.  
Por outro lado, ocorreram pesquisas em 
locais próximos, por exemplo, em terreiros 
de Umbanda, nas quais as pesquisadoras 
ficaram frequentando os terreiros toda 
semana durante todo um ano.

Para a experiência de pesquisa de campo 
que é efetivada na disciplina de Dança do 
Brasil IV consideramos que as alunas e alunos 
devem fazer no mínimo três idas a campo, 
as quais podem ser espaçadas ou seguidas. 
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Por exemplo, se o campo for em uma 
comunidade indígena, a pessoa pode ir até lá 
e dormir no local ou nas proximidades, por 
duas noites, permanecendo no povoado por 
três dias. Se a pessoa for pesquisar 
benzedeiras, ela pode fazer sua investigação 
com três benzedeiras diferentes, ou com a 
mesma, indo lá três vezes em dias espaçados.

Independentemente do tempo que per-
maneçamos em campo, sempre teremos a 
apreensão de apenas uma fresta desse 
contexto, não nos será dado conhecer a 
vastidão que cada campo encerra em si. 
Manteremos nossa identidade de pesquisa-
dores, de não querer ser o outro, de 
permanecer em um “entrelugar”, isto é, 
quando não se está mais no local de origem, 
mas também não se faz parte do lugar das 
pessoas da pesquisa de campo.

A seguir, colocamos um trecho do capítulo 
“O corpo em Pesquisa de Campo dentro do 
método Bailarino-Pesquisador-Intérprete” 
escrito em coautoria pelas professora Graziela 
Rodrigues e Larissa Turtelli, que faz parte do 
livro “Discursos do Corpo na Arte – Volume 
III”, organizado pelos professores Enéias 

Farias Tavares, Gisela Reis Biancalana e 
Mariane Magno e publicado pela Editora da 
UFSM (RODRIGUES; TURTELLI, 2021).

Nesse trecho explanamos algumas das pre-
parações para a pesquisa de campo que são 
feitas no método BPI e utilizadas na disciplina 
de Dança do Brasil IV.

Alguns procedimentos têm auxiliado na pre-
paração do corpo para este tipo de pesquisa: (1) 
Dinâmicas que reforcem as referências de base e 
eixo do corpo; (2) Trabalhos que propiciem 
ampliar a percepção e o reconhecimento do 
próprio corpo; (3) Exercícios do reconhecimento 
do espaço do entorno do próprio corpo e do 
corpo do outro; (4) Dinâmicas dois a dois com a 
finalidade de exercitar a sintonia corporal; (5) 
Exercícios das gradações de tônus muscular; (6) 
Exercícios do olhar panorâmico e do olhar 
minucioso; (7) Exercícios da percepção ora 
voltada para dentro e ora para fora; (8) 
Exercícios de leitura corporal.

1.  Dinâmicas que reforcem as referências de 
base e eixo do corpo.

Embora essas dinâmicas estejam presentes ao 
longo de todo o processo no método BPI, o 
corpo na pesquisa de campo necessita desses 
suportes para atuar de maneira sensível sem 
perder a sua identidade de pesquisador.  Essas 
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referências de base e eixo bem trabalhadas no 
corpo possibilitam que a abertura emocional em 
campo ocorra de maneira contingenciada, sem 
extravasamento. 

Uma das matrizes de movimento que tem 
auxiliado na ampliação da percepção e das 
atuações da base e do eixo do próprio corpo é a 
do Moçambique mineiro. O pulso na verticali-
dade, os pés que penetram o solo, a simbologia 
do mastro e bandeira no corpo possibilitam uma 
interação – base e eixo – de partes para o todo 
do corpo. 

Estando em movimento ou não a percepção 
da base e do eixo do corpo é proposta em dife-
rentes momentos, seja nos laboratórios, nos 
trabalhos técnicos ou nas pesquisas de campo.

2.  Trabalhos que propiciem ampliar a percepção 
e o reconhecimento do próprio corpo.

A ampliação da percepção está relacionada à 
porosidade do próprio corpo no sentido de 
captar corporalmente o campo, permitindo que 
haja projeções, incorporações, identificações 
num fluxo de trocas entre imagens corporais. 
Nessa interação sensível que ocorre em campo, o 
autorreconhecimento do corpo existencial está 
relacionado à manutenção do equilíbrio 
emocional.

O reforço da base e do eixo corporal auxilia 
nessa ampliação da percepção, mas é necessário 
também abrir os canais internos, ou seja, ter 

O respeito em relação ao 
próprio espaço está 
diretamente relacionado ao 
respeito do espaço do outro. 
Ambos estão em relação 
dinâmica, pois há uma 
comunicação via o 
emocional e, portanto, é 
preciso ter cuidado para 
que não haja invasão, 
promiscuidade e quebra 
das fronteiras corporais.

“
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presente neste corpo de pesquisa que precisa ser 
trabalhado para ser construído. 

A capoeira, considerando os seus funda-
mentos de interação dos corpos, auxilia no 
reconhecimento desses espaços. Na dinâmica 
da ginga, desenvolvida com a sensibilidade 
depurada, voltada para a percepção do espaço 
tridimensional ao redor do corpo preenchido 
pela ginga, a pessoa vivencia e entende o espaço 
do entorno como parte do seu próprio corpo.  
Assim, na ginga a dois, é possível cada pessoa 
perceber as delimitações do seu próprio espaço 
e do espaço do outro, tornando-se visível 
quando cada um está no seu espaço, quando 
um entra no espaço do outro, quando esses 
espaços se interseccionam e quando os dois 
corpos delimitam um espaço em comum.

Além do trabalho corporal, são importantes a 
reflexão e a discussão sobre o comportamento 
do pesquisador em campo, principalmente em 
relação aos limites que ele deve ter para não 
invadir o espaço das pessoas do campo.

4.  Dinâmicas dois a dois com a finalidade de 
exercitar a sintonia corporal

Por se tratar de um tipo de pesquisa de 
campo no qual o corpo é o centro, damos 
atenção ao trânsito de conteúdos não verbais. O 
interesse pelo outro possibilita o exercício da 
sintonia corporal. “A sintonia é um sentir cines-
tésico e emocional do outro – conhecer seu 

contato com as próprias emoções que se mani-
festam no corpo, reconhecendo-as para assim 
identificar as emoções do outro.  

Os laboratórios dirigidos em formato de dojos 
têm sido uma importante ferramenta para 
propiciar o reconhecimento do próprio corpo. 
Os dojos são constituídos do espaço em torno 
da pessoa, de maneira a conter o conteúdo 
emanado do próprio corpo. O espaço deve ser 
fisicamente delimitado (por exemplo, por um 
círculo riscado de giz), onde a pessoa imprime 
por meio do movimento as suas sensações, 
imagens e emoções. O diretor no método BPI 
estabelece diversas dinâmicas no sentido de 
favorecer o percurso da pessoa pelos canais 
internos do corpo, de modo a fazer uma esca-
vação similar ao trabalho do escultor, que faz 
surgir de dentro do corpo diferentes modela-
gens corporais prenhes de simbolismos. A partir 
do reconhecimento dessas modelagens a pessoa 
distingue aspectos de si que estavam obscuros.

3.  Exercícios do reconhecimento do espaço do 
entorno do próprio corpo e do corpo do outro

O respeito em relação ao próprio espaço está 
diretamente relacionado ao respeito do espaço 
do outro. Ambos estão em relação dinâmica, pois 
há uma comunicação via o emocional e, 
portanto, é preciso ter cuidado para que não haja 
invasão, promiscuidade e quebra das fronteiras 
corporais. No BPI assumimos a subjetividade 
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5. Exercícios das gradações de tônus muscular

Ter a percepção apurada do tônus muscular é 
essencial para o corpo do pesquisador neste tipo 
de pesquisa. Ele deverá exercitar em si mesmo as 
várias gradações de tônus para que possa identi-
ficá-las nos corpos das pessoas pesquisadas. O 
tônus está intimamente relacionado com os 
estados emocionais sendo, portanto, um 
aferidor do conteúdo interno do movimento. 
Dentro das manifestações populares brasileiras 
está claramente expressa essa relação do tônus 
com os sentidos de cada uma delas.

No corpo do moçambiqueiro predomina 
o “tônus de Resistência” e no corpo do 
dançante de Congo “o tônus de Apoio”, 
pois encontram-se imbuídos das funções 
de suas respectivas guardas. A guarda de 
Congo tem a função de abrir o caminho, 
de prepará-lo e dinamizá-lo. O Congo 
puxa o Moçambique, que é a guarda  
que traz a coroa, a santa, enfim, os 
fundamentos dos devotos do rosário. 
(RODRIGUES, 2018, p.88)

 
Os tônus de resistência e de apoio são alguns 

exemplos de gradação de tônus. O tônus de 
resistência é alto, há uma contenção da força, 
densidade e uma intenção do corpo de penetrar 
o espaço. O tônus de apoio é mediano e mais 
baixo do que o de resistência. Há uma 

ritmo e experiências, por estar metaforicamente 
falando, na sua pele”. (ERSKINE, 1997, p.1) A 
sintonia amplia a percepção e interesse pelo 
outro de modo a propiciar que o pesquisador 
possa sentir e entender o que está ocorrendo 
com o outro. Ao mesmo tempo, ocorre um 
estado de vulnerabilidade deste, no sentido de 
que ele fica com menos defesas. Por isso, mais 
uma vez chamamos a atenção para a base e para 
o eixo do pesquisador, pois ele necessita dessa 
vulnerabilidade como um estado importante 
para que o outro ressoe em seu corpo. 

Os exercícios de sintonia corporal são realizados 
após os trabalhos de laboratórios, por meio dos 
quais a pessoa já tenha estado em contato consigo 
e ciente dos seus conteúdos internos já emanados. 
São feitos trabalhos em duplas nos quais uma 
pessoa se move e a outra busca sintonizar-se a ela. 
É dada uma proposta inicial para que haja um 
desdobramento posterior de acordo com a sintonia 
desenvolvida por cada dupla. Por exemplo, pode 
ser feito um trabalho relacionado ao simbolismo 
do mastro e da bandeira no corpo, no qual é solici-
tado que a pessoa desfralde bandeiras a partir do 
seu osso esterno, que se estendem até os dedos das 
mãos, evoluindo para todo o corpo. O tônus 
muscular será um importante referencial para se 
estabelecer a sintonia das duplas, pois enten-
demos que não se trata de adquirir o mesmo 
movimento, não é reproduzir o que o outro faz 
enquanto forma e sim, apreender o conteúdo 
interno que se faz presente no movimento.
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extroversão no caráter do movimento. É como 
se o corpo se apoiasse no espaço que o circunda. 
(RODRIGUES, 2018, p.98)

Nas preparações do corpo para a pesquisa 
trabalhamos as gradações de tônus numa 
extensão de 1 a 10. A pessoa vivencia do mais 
baixo ao mais alto tônus muscular em seu 
corpo e percebe o que cada um destes acessa 
enquanto sensações, emoções e imagens. Nas 
modelagens corporais que se desenvolvem nos 
laboratórios dirigidos é chamada a atenção 
para que a pessoa perceba que tônus encon-
tra-se mais atuante em cada uma delas. 

Outro aspecto do tônus é a sua importância 
na ampliação da percepção corporal e do meio 
ao redor. Para isso o pesquisador em campo 
deve identificar nele mesmo, a cada momento, 
qual o seu tônus de melhor percepção. 

6. Exercícios do olhar panorâmico  
e do olhar minucioso

Na pesquisa no método BPI um mesmo 
campo pode ter diferentes focos, dependendo 
de cada pesquisador. Como dito anterior-
mente, a escolha do campo depende de 
aspectos subjetivos do pesquisador. Um olhar 
panorâmico no início da pesquisa possibilita 
que o pesquisador tenha uma visão do todo 
para então poder perceber para onde o seu 
corpo irá se dirigir. A observação do ambiente e 
das pessoas faz com que o pesquisador fique 

O tônus muscular é um aspecto 
importante para se observar em 
campo, está intimamente relacionado 
aos estados emocionais.

Caboclo Serra Negra 
incorporado no 
umbandista Carlos 
Alberto da Costa. 
Brasília (DF). 2017.  
Foto: Mariana Floriano.

Pombagira Maria 
Padilha incorporada 

no umbandista Carlos 
Alberto da Costa. 
Brasília (DF). 2017

Foto: nara Cálipo



Pr
eP

ar
aç

õe
s 

Pa
ra

 ir
 a

 c
am

Po

115

Pr
eP

ar
aç

õe
s 

Pa
ra

 ir
 a

 c
am

Po

114

são despertados em seu corpo em campo. “Faz 
parte deste tópico o exercício de observação 
dos seus próprios sentimentos de estranheza e 
de proximidade em relação ao que ele vê, pro-
curando não interferir e nem julgar”. 
(RODRIGUES, 2003, p.111) O pesquisador deve 
estar ciente de tudo isso e dar uma condução 
aos seus movimentos internos de modo a 
prevalecer o seu equilíbrio, mesmo que seja 
necessário o pesquisador sair momentanea-
mente do espaço de observação e focar-se em 
si mesmo. Aquilo que é observado externa-
mente tem uma repercussão no interior do 
pesquisador e essa mobilização interna reper-
cute no seu modo de olhar. Essas percepções 
de dentro e de fora fazem parte do diário de 
campo no método BPI.

A escrita é trabalhada em estúdio e nas simu-
lações de pesquisas de campo a partir dos 
exercícios de observação voltada para dentro e 
para fora com um tempo mais prolongado do 
que numa pesquisa de campo, no qual isso 
ocorre de uma maneira mais dinâmica. Nos exer-
cícios corporais é sugerido à pessoa que feche os 
olhos e mantenha uma percepção somente 
interna, como também que abra os olhos com a 
intenção de querer ver, perceber o que está fora. 
(RODRIGUES; TURTELLI, 2021, p117-124.)

[O item “8” desta citação será colocado no 
próximo tópico, devido ao seu foco na leitura 
corporal]

imerso aos conteúdos sem a priori eleger 
nenhum deles, pois são evitados os julga-
mentos e as expectativas. O foco da pesquisa 
deverá vir “espontaneamente”, isto é, onde o 
olhar se detém movido pelo apaixonamento 
como se aquilo já fizesse parte dele. A partir 
desse momento, há um olhar minucioso possi-
bilitando a verticalização da pesquisa. 

 Esses olhares são exercitados antes do 
pesquisador ir a campo. Além dos trabalhos 
em estúdio, no entorno do mesmo é simulada 
a entrada do pesquisador em campo. Após um 
trabalho preparatório de contato consigo 
mesmo e de ampliação da percepção, é solici-
tado que a pessoa saia do espaço do estúdio e 
tenha uma visão panorâmica dos espaços do 
lado de fora até alcançar um foco de seu inte-
resse no qual ela irá exercitar a observação 
minuciosa. Estas experiências têm permitido 
verificar as principais dificuldades encontradas 
por cada pessoa, possibilitando levar uma 
maior fluidez para a pesquisa de campo que 
será posteriormente realizada.

7.  Exercícios da percepção ora voltada para 
dentro e ora para fora

A consciência de si é primordial neste tipo 
de pesquisa de campo, o pesquisador precisa 
perceber seus julgamentos, suas expectativas, 
suas associações, seus preconceitos, bem 
como as memórias, emoções e sensações que 
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de uma pessoa, por exemplo, dizendo que 
ela estava na postura abaulada, com raízes 
profundas nos pés, estamos nos referindo 
também aos conteúdos simbólicos presentes 
nessa postura e nesse aprofundamento dos 
pés no solo. Com a leitura da descrição da 
Estrutura Física apresentada no livro 
“Bailarino-Pesquisador-Intérprete” de 
Graziela Rodrigues (RODRIGUES, 2018), esses 
aspectos serão melhor assimilados. Esse 
trecho do livro consta no final deste subitem 
sobre a “Leitura Corporal”.

Ressaltamos que a Estrutura Física é  
um referencial, mas, dependendo da 
pesquisa realizada, pode acontecer de 
estarem presentes aspectos não 
contemplados nesta referência, sendo 
necessário complementá-la ou mesmo 
contrapô-la (RODRIGUES; ET AL.; 2016, p.557). 
As pesquisadoras e pesquisadores devem 
atentar-se para enxergar o que de fato 
ocorre diante de seus olhos, sem ficarem 
presos às suas referências anteriores sobre 
determinada manifestação, sejam aquelas 
conhecidas em aulas, sejam em leituras ou 
em vídeos. Devem ter atenção para não 

3.1 Leitura Corporal

Como vimos anteriormente, as danças e 
gestos presentes nas manifestações tradicionais 
populares brasileiras não podem ser “lidos” 
somente com referência nas formas dos 
movimentos do corpo. Existem conteúdos 
da memória afetiva, dos simbolismos, das 
emoções, do imaginário, das intenções e 
significados das ações que precisam ser 
considerados.

A Estrutura Física do método BPI, com 
sua Anatomia Simbólica, auxilia nessa 
leitura corporal, uma vez que considera 
aspectos sensíveis ligados aos fatores 
motores. Por exemplo, considerando a 
relação dos pés e do corpo todo com  
a gravidade – que resulta no maior ou 
menor enraizamento dos pés –, em cada 
um dos graus desse enraizamento existem 
aspectos emocionais relacionados. Assim, 
para o enraizamento profundo dos pés, é 
necessário haver um despojamento, uma 
entrega para o solo, que só é possível 
quando há uma abertura emocional. 

Desse modo, quando descrevemos o corpo 
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elementos da cultura popular resistem à 
imposição da norma culta, escapam-lhe 
ao controle, parecendo desaparecer aqui 
e renascendo lá, num processo dinâmico 
de recriação.

Ressalta-se a diversidade de manifestações, 
corporalidades, cosmologias e concepções de 
vida encontradas nas mais diferentes regiões 
brasileiras. Em cada campo pesquisado, há algo 
novo a aprender em termos de movimentos, 
suas funções e significados, assim como no 
âmbito das relações humanas.

A Estrutura Física e a Anatomia Simbólica, 
caracterizadas como ferramentas do método 
BPI, são uma decodificação corporal provinda 
de pesquisas de campo realizadas por 
Graziela Rodrigues – entre 1980 e 1995 – 
envolvendo Umbandas, Candomblés, 
Capoeiras, Congados, Maracatus, Folias de 
Reis, Folias do Divino, Batuques e várias 
danças regionais. Constam dessas pesquisas 
também uma comunidade indígena Xavante, 
a comunidade dos Arturos e grupos de boias-
-frias e benzedeiras. Essas pesquisas 
abarcaram diferentes estados do Brasil, desde 
a Bahia até o Rio Grande do Sul, estando 
centradas mais notadamente no Distrito 
Federal, em São Paulo, em Minas Gerais, em 
Goiás e no Mato Grosso.

Ousamos falar deste corpo a partir dos 
aprendizados vividos nas pesquisas de 

tentarem “encaixar” o que veem em campo 
naquilo que já conheciam antes.

As culturas populares são vivas e plurais, 
mantêm-se em um constante processo de 
transformação na sua relação dialética com 
as culturas dominantes. Logo, não existe “a” 
Umbanda, existem diversas “Umbandas”, 
assim como existem Reisados diversos, 
Congados, Folias e assim por diante. Assim 
sendo, nesse universo da cultura popular 
não cabem generalizações. As manifestações 
tradicionais brasileiras estão sempre se 
atualizando e vivendo a tensão entre aquilo 
que pode ser adaptado e aquilo que é essen-
cial e, portanto, deve resistir às mudanças 
que as forças das culturas dominantes 
tentam lhes impor.

Essas manifestações pesquisadas estão em 
constante movimento de transformação, 
atualização e adaptação, apresentando uma 
relação dialética com as culturas da sociedade 
dominante, como explicitam Gomes e Pereira 
(1992, p.74):

Há uma tensão que significa tanto 
aceitação quanto repúdio: nessa dialé-
tica não existe apenas passividade. Os 
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performance do corpo em movimento no 
espaço. Nas danças dos Pankararu [...], eles 
lidam com forças invisíveis, atribuídas às suas 
entidades mágico-religiosas, que estabelecem 
fluxos dinâmicos e renovadores dos espaços 
através dos corpos dos dançantes, em percursos 
circulares realizados nos grandes terreiros 
abertos de chão batido ou de areia, lugares 
sagrados para os Pankararu. A especificidade 
dessa dança está na intensidade desses per-
cursos do corpo em infindos fluxos de força, 
movimentando-se em círculos e espirais.

Em outra pesquisa de campo, esta realizada 
com as mulheres Xavante, viu-se que sua força 
física para trabalhar nas exigentes tarefas coti-
dianas – carregar e cortar lenha, plantio e 
colheita etc. – estava diretamente relacionada 
com a qualidade do movimento de sua dança. 
As pesquisadoras, depois de certo tempo em 
campo, perceberam que o princípio da dança 
Xavante feminina vinha do útero, reverberando 
no aterramento dos seus pés. Era um movi-
mento que partia de um lugar profundo nos 
corpos das mulheres, dotando-as de uma força 
com a qual nunca se havia entrado em contato 
nas pesquisas anteriores.

Já em pesquisa de campo com os Assurini, 
verificou-se que o eixo mastro não estava  
presente nos corpos dessas pessoas: “Ao conside-
rarmos o eixo-mastro, postura desvelada pelas 
análises do BPI [...] constatamos aqui a sua não 
existência, pois o movimento está todo o tempo 

campo. É importante salientar que cada 
manifestação apresenta especificidades, 
em cada região ela é peculiar e cada grupo 
é único na sua expressão. Apresentamos, 
portanto, uma síntese, pontuando 
aspectos fundamentais, que foram 
comuns e marcantes. Cada referência 
enunciada contém desdobramentos que 
seria impossível expor neste primeiro 
relato (RODRIGUES, 1997, p.27).

Essa síntese, que deu origem à Estrutura 
Física e à Anatomia Simbólica, diz respeito a 
técnicas corporais nas quais o trabalho com  
a terra – no plantio e na colheita – é a base.  
É uma organização corporal dinâmica, que 
propõe a vivência da complexidade simbólica 
presente nos movimentos dos dançantes em 
suas relações com os mastros votivos, na qual 
a memória dos sentidos nutridos pela ances-
tralidade estabelece uma configuração 
psicofísica facilitadora para o aumento  
da percepção.

As investigações de campo realizadas pelos 
pesquisadores do método BPI ao longo desses 
vários anos vêm, até o momento, majoritaria-
mente comprovando os dados sistematizados 
na Estrutura Física e na Anatomia Simbólica. 
Todavia, não há uma generalização, sendo fun-
damental, portanto, olhar para as diferenças.

Por exemplo, em pesquisa de campo reali-
zada junto aos indígenas Pankararu, pôde-se 
ampliar a visão que se tinha a respeito da 
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na relação com o solo, gerador deste corpo” 
(RODRIGUES; MüLLER, 2006, p.132).

A Estrutura Física e a Anatomia Simbólica 
são usadas, assim, como um referencial para a 
leitura corporal em campo, o qual na maioria 
das pesquisas vem sendo corroborado, mas que 
também pode ser complementado e até contra-
posto. Essa ferramenta é usada, ainda, na 
preparação corporal do intérprete durante todo 
o processo, auxiliando a criar condições físicas e 
sensíveis para que no seu corpo possam 
trafegar, de forma consciente, as suas sensações 
e emoções. (RODRIGUES; ET AL.; 2016, p.554-557)

Experienciar, sentindo e reconhecendo a 
Estrutura Física e sua Anatomia Simbólica no 
próprio corpo, incluindo seus aspectos simbó-
licos e afetivos, é fundamental para que as 
pesquisadoras e pesquisadores consigam 
enxergá-la nos corpos das pessoas pesquisadas, 
utilizando-a como referência para a leitura 
corporal (RODRIGUES; TURTELLI, 2021, p.129).

São feitos exercícios em sala de aula, tanto 
para essa vivência da Estrutura Física no próprio 
corpo, quanto para a leitura dos corpos dos 
outros. As alunas e alunos dividem-se em 
duplas e treinam a fazer a leitura corporal 
dos movimentos das e dos colegas. Também 

O fluxo dinâmico da 
dança dos Pankararu.

Madrinhas e noiva 
dançam com os praiás 
durante ritual Menino 
do Rancho, do Povo 
Pankararu, na Terra 
Indígena Pankararu. 
Tacaratu (PE). 2014.  
Foto: elisa Costa
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3. Observar o movimento das partes: as 
raízes e apoios dos pés; os joelhos; a pelve; 
o tronco (incluindo o movimento das 
escápulas e as posturas); os braços (tendo 
os cotovelos como parte determinante no 
movimento); as mãos; e a cabeça;

4. O tônus, especialmente o de resistência e 
o de apoio;

5. O pulso: vertical, horizontal, pendular;
6. As contenções e os dínamos;
7. Os sentidos internos do movimento, sim-

bolismos e afetos;
8. As dinâmicas específicas e o que elas 

provocam no corpo em termos fisioló-
gicos e emocionais. Por exemplo, o molejo 
nos joelhos dos Moçambiqueiros, quando 
eles estão se preparando, fazendo os pri-
meiros cantos, provoca uma acentuação 
da verticalidade, um fortalecimento do 
eixo, uma soltura das articulações de todo 
o corpo, uma sintonização entre as 
pessoas do grupo, entre outros;

9. Os adereços e vestimentas e suas relações 
com o corpo, os gestos e movimentos;

10. Os desenhos coreográficos, os espaços, as 
relações do corpo com o espaço.

são feitas experiências de leituras corporais 
no dia a dia, nas ruas, nas quais as alunas e 
alunos experimentam ler os corpos de 
pessoas desconhecidas. Nesses momentos é 
necessário, também, exercitar a discrição, 
para poder observar o corpo da outra pessoa 
sem ser notado.

Ressaltamos aqui, o que já foi dito no item 
anterior, que a sintonização sinestésica com a 
outra pessoa – a qual tem como elemento 
essencial a sintonização do tônus muscular nas 
diferentes partes do corpo – é crucial para que 
esta leitura corporal seja bem desenvolvida.

Com base em Rodrigues (2003; 2018), 
podemos dizer que a leitura corporal, tendo 
como referência a Estrutura Física e sua 
Anatomia Simbólica, envolve, em síntese, os 
seguintes tópicos:

1. Autoquestionamento quanto ao movi-
mento considerado de valor: ampliar o 
referencial daquilo que é considerado 
dança e que será escolhido para efetivar a 
leitura corporal;

2. Detectar as partes do corpo mais evi-
dentes no movimento, as partes que 
parecem conduzir o movimento;
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Como relata Graziela Rodrigues 
(RODRIGUES, 2018, p.51): 

Reforçamos a ideia de que esta estrutura 
estará mais explicitada na medida em que o 
indivíduo estiver integrado às manifestações 
rituais. Os sentidos através dos quais a pessoa 
interliga-se ao sagrado, a impulsionam para 
reagir simbolicamente. Percebemos que a quali-
dade da estrutura física possibilita o recebimento 
do campo simbólico, bem como a sensibilidade 
na apreensão dos símbolos faz com que o corpo 
chegue a ganhar esta estrutura.

Dessa maneira, essa Estrutura Física que o 
corpo adquire está intrinsecamente relacio-
nada a uma abertura da sensibilidade, ao 
movimento que é realizado tendo um sentido 
interno para a pessoa, tendo uma integração 
de fatores emocionais, simbólicos e imagé-
ticos, no mover. 

Tentar perceber os sentidos dos movimentos 
que são observados na pesquisa de campo é 
essencial para a sua leitura. Às vezes, se faz 
necessário trazer parte desse movimento para 
o próprio corpo para conseguir entendê-lo 
melhor, mesmo que de modo contido.

Muitas gestualidades, configurações do 

Muitas gestualidades, 
configurações do corpo e 
movimentações presentes 
nas pesquisas de campo 
provêm de um 
burilamento do corpo e 
seus sentidos ocorrido ao 
longo de gerações e 
gerações. São movimentos 
imbuídos de histórias, de 
raízes ancestrais e de 
uma técnica corporal 
cuja “chave” é a memória 
do afeto.

“
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corpo e movimentações presentes nas pes-
quisas de campo provêm de um burilamento 
do corpo e seus sentidos ocorrido ao longo 
de gerações e gerações. São movimentos 
imbuídos de histórias, de raízes ancestrais e 
de uma técnica corporal cuja “chave” é a 
memória do afeto.

Os corpos se movem por uma forte lembrança 
ancestral. A cada momento do presente o passado 
é resgatado e ao futuro interliga-se, resistindo às 
dificuldades de quando o corpo junto com o 
“outro” – o da memória afetiva – realiza o movi-
mento que se duplica pela força da manutenção. 
[...] A concretude desse corpo, porque matéria e 
alma, nos ensina que a dança é consequência de 
umas tantas interações cuja chave é a memória 
do afeto. (RODRIGUES, 1997, p.30)

Em seguida, colocamos o item “8 – Exercícios 
de leitura corporal” do capítulo “O corpo em 
Pesquisa de Campo dentro do método 
Bailarino-Pesquisador-Intérprete” escrito em 
coautoria pelas professora Graziela Rodrigues e 
Larissa Turtelli (RODRIGUES; TURTELLI, 2021, 
p.124-129). Este trecho apresenta de forma 
sintética a Estrutura Física e Anatomia 
Simbólica do método BPI como guias para as 

pesquisadoras e os pesquisadores buscarem 
efetuar a leitura corporal em campo.

8.  Exercícios de leitura corporal

Por se tratar de uma pesquisa artística com 
foco nos movimentos do corpo é importante 
buscar detectar as partes do corpo mais evi-
dentes no movimento, aquelas que o conduzem, 
as relações do movimento com o espaço, com a 
força da gravidade, dentre outros. A acuidade do 
olhar, o olhar com o corpo inteiro, leva o pesqui-
sador a ampliar os seus referenciais do que é 
dança. “Para o pesquisador, é importante que a 
percepção do que é a Dança e o movimento de 
valor sejam ampliados, tornando-se um questio-
namento que ele levará consigo para a pesquisa 
de campo”. (RODRIGUES, 2003, p.111)

É importante atentar para a responsabilidade 
em buscar decodificar os movimentos corporais 
das manifestações populares brasileiras, porque 
ainda são poucos os pesquisadores da dança 
que tenham se debruçado sobre este campo, 
principalmente de forma verticalizada. A 
natureza desses corpos faz com que uma leitura 
corporal apenas pela forma do movimento não 
traduza a dimensão dos mesmos. Em vista 
disso, muitas vezes as referências mais difun-
didas e utilizadas no meio da dança não dão 
conta da decodificação desses movimentos, os 
quais envolvem aspectos simbólicos e emocio-
nais, dentre outros.
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No BPI temos utilizado a Estrutura Física e a 
Anatomia Simbólica como principal referencial 
para a leitura corporal, deixando sempre um 
espaço aberto para que o inusitado possa trazer 
novas referências. [...]

Na Anatomia Simbólica o corpo traz como 
referência o mastro votivo com a sua bandeira. 
Uma acentuada força de gravidade é exercida em 
toda a estrutura do corpo. A maleabilidade do 
tronco faz com que haja uma oposição na força 
de tração em relação à terra e a transcendência 
referendada pelo apelo do tronco, centralizado 
pelo osso esterno, em relação aos céus.

A Estrutura Física provinda desse simbolismo 
pode ser vista através das partes do corpo cuja 
base, os pés, apresenta diferentes gradações de 
esforços em relação ao solo, as quais dentro 
desta estrutura são vistas como raízes que vão 
da mais profunda à mais superficial. O sofisti-
cado uso das porções dos pés em movimento 
sinaliza a parte mais evidente: dedos, metatarso, 
calcanhar, borda interna, externa etc. A postura 
dos joelhos em semiflexão auxilia nas articula-
ções dos pés e da pelve e a sua extensão é 
determinante em relação aos sentidos que o 
corpo irá se apossar e expressar em movimento.

A pelve apresenta várias gradações em 
relação à gravidade, ou seja, à sua força de 
tração em relação ao solo. A pelve, assim tracio-
nada, faz com que no imaginário o corpo se 
aproprie desta como se fosse um rabo, resul-
tando em um terceiro eixo. O desenho do 

infinito é uma configuração muito presente nos 
movimentos da pelve fazendo com que esta 
parte do corpo ganhe expansão e atributos de 
um corpo sagrado, de nascedouro do transe, 
de estrutura que reforça a entrada de todo o 
corpo em direção ao chão. 

As posturas do tronco – vertical, perpendi-
cular, abaulada e horizontal – apresentam-se 
carregadas de material simbólico. Desse modo, 
pode-se identificar numa leitura corporal aquela 
postura que está mais presente e com isso apro-
fundar os seus sentidos. Mapeando o espaço do 
tronco vemos as frequentes torções, vibrações, 
impulsões e pontuações. O osso esterno relacio-
na-se com o campo emocional e juntamente 
com as escápulas atua para organizar o movi-
mento do tronco e consequentemente de todo o 
corpo. Os braços tendo como importante parte 
os cotovelos direcionam o tronco para um reco-
lhimento ou abertura. O simbolismo do tronco 
está aderente à bandeira do mastro votivo. 

As mãos desenvolvem mudras a partir do 
material energético – os chakras – tendo como 
um dos fundamentos os arquétipos presentes 
nas Umbandas.  O referencial para a leitura 
corporal que se propõe chama a atenção para 
uma gama de possibilidades de movimento das 
mãos, as quais interferem na unidade corpórea 
e no tônus de todo o corpo. 

O significado e a direção da cabeça como 
sendo a ponta do mastro promovem o contato 
com o divino seja com altivez ou humildade. 
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Os olhares para dentro e para fora reajustam a 
posição e o movimento da cabeça para assim 
chegar à integração de todo o corpo. A articu-
lação das partes interage com a unidade do 
corpo através do cruzamento de energia – 
relação do lado direito superior com o lado 
esquerdo inferior e vice-versa. 

É fundamental a prática no próprio corpo da 
Estrutura Física e da Anatomia Simbólica para 
que o pesquisador possa realmente entendê-las 
e vê-las no corpo do outro, utilizando-as como 
referência para a leitura corporal. A relação com 
a gravidade, que provê o enraizamento dos pés, 
envolve um despojamento e entrega para o solo 
que só é possível quando há uma abertura emo-
cional, a qual possibilita vivenciar uma relação 
de alteridade. Temos observado uma dificuldade 
dos bailarinos no contato com o método de 
adquirir esta condição, pois não se trata de uma 
relação formal, envolve uma mudança de para-
digma, no sentido da qualidade do movimento 
estar associada a uma abertura emocional. 

Nas preparações do corpo para a pesquisa de 
campo essa referência para a leitura corporal 
também é trabalhada através da observação de 
outros corpos, tanto em estúdio como no coti-
diano. O exercício de observar cada parte do 
corpo separadamente tem se demonstrado 
eficaz para que o pesquisador vá apurando o 
seu olhar até o ponto em que ele desdobra 
uma leitura do corpo por inteiro. (RODRIGUES; 
TURTELLI, 2021, p.124-129)

3.1.1  Exemplos de leitura corporal

Seguem quatro exemplos de leituras corpo-
rais no método BPI efetivadas por diferentes 
pesquisadoras. Primeiramente, um trecho de 
um artigo escrito por Maria Júlia Maranzato 
Alves Simão em parceria com Larissa Turtelli, 
no qual as autoras fazem a leitura corporal de 
uma mulher dançando Tambor de Crioula no 
Quilombo Jamary do Pretos no Maranhão 
(SIMÃO; TURTELLI, 2019, p.14). Em seguida, 
uma descrição da Umbandista Nazaré 
incorporando um Caboclo em seu terreiro 
em Juazeiro do Norte, no Ceará, escrita na 
pesquisa de Mestrado de Flávia Pagliusi com 
orientação de Larissa Turtelli (PAGLIUSI, 2019, 
p.107-110). O terceiro trecho é de um artigo 
escrito por Mariana Floriano em parceria 
com Graziela Rodrigues, as autoras des-
crevem o corpo de Maria Coqui, dona de um 
Folguedo do Boi Janeiro em Rubim, Minas 
Gerais, no momento em que ela entra em 
transe e se relaciona com seus familiares 
(FLORIANO; RODRIGUES, 2018, p.71). Fechando 
os exemplos, uma leitura corporal dos colhe-
dores de uva da região rural de Munhoz, 
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Minas Gerais, escrita por Paula Caruso com 
orientação de Graziela Rodrigues, em sua 
pesquisa de Mestrado (TEIXEIRA, 2007, p.29-33).

[...] apresentava em sua dança os pés com 
raízes médias, os quais desenhavam um movi-
mento de abrir e fechar para as laterais, 
empurrando e sugando o chão. Nessa movi-
mentação a mulher percorria a roda e parava 
diante dos tambores. Suas escápulas movimen-
tavam-se na lateral em relação aos tambores, 
pontuando os ombros diante deles. Ela tinha 
uma postura que ia de abaulada para vertical, e 
nesse momento ocorria em seu corpo uma pon-
tuação do umbigo (punga) no ar, como se 
saudasse os tamboreiros.

 A mulher movimentava a saia como se 
cobrisse os tambores com ela; suas mãos segura-
vam-na e faziam movimentos que a deixavam 
com o formato de um arco passando em cima 
dos tambores. Ao mover os pés, retirando-os do 
chão, eles imediatamente voltavam para o piso, 
como se algo os puxasse de volta, fazendo um 
movimento acelerado em forma circular diante 
dos tambores. Nesse momento seu corpo apre-
sentava uma forte tração para o chão, e ela fazia 
um movimento de sugar com os pés e de levantar 
a saia com uma das mãos, como se ela puxasse 
algo do chão com aquela roupa. Ainda nessa 
dinâmica, ocorria um sutil acento na região do 
umbigo/baixo ventre. (SIMÃO; TURTELLI, 2019, p.14)

Nesse momento seu corpo 
apresentava uma forte 
tração para o chão, e ela 
fazia um movimento de 
sugar com os pés e de 
levantar a saia com uma 
das mãos, como se ela 
puxasse algo do chão com 
aquela roupa. Ainda nessa 
dinâmica, ocorria um 
sutil acento na região do 
umbigo/baixo ventre.

“
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Nazaré começou a cantar acompanhada 
pelos médiuns, que batiam palmas. Sua voz, um 
tanto áspera, era impressionantemente potente, 
ressoando pelas paredes do salão. Foi feita a 
saudação a diversos Orixás e, em seguida, a mãe 
de santo incorporou um Caboclo com uma flexão 
sutil dos joelhos e discreto fremir das escápulas. 
Permaneceu de olhos fechados quase todo o 
tempo, com movimentos suaves das mãos, as 
quais permaneciam apoiadas próximo ao 
cotovelo do braço oposto, com os braços 
cruzando na frente do corpo. Sua postura era 
ligeiramente perpendicular, acentuando-se 
durante as saudações que aconteciam entre um 
ponto e outro. Andava com uma espécie de 
balanço do corpo, indo para frente e para trás, e o 
quadril mantinha a conexão com o chão através 
de leve tração do sacro. Seus joelhos estavam 
sempre ligeiramente flexionados, cedendo brus-
camente no ritmo da música em um movimento 
de quebra de joelhos3, e os pés, parecendo sempre 
aderidos ao chão, pisavam com força quando 
cumprimentava os filhos de santo. [...]

Nazaré era muito suave em seus movimentos 
e dava a impressão de estar longe, em um outro 
tempo e lugar. Depois da incorporação, sua voz 
era rouca e grave e adquiria uma potência ainda 
mais extraordinária quando cantava. (PAGLIUSI, 
2019, p.79)

 Ao longo da cantoria, Dona Maria entrou 
em outro estado corporal. De olhos fechados, a 

3.
O movimento de quebra 
de joelhos foi descrito por 
Graziela Rodrigues como 
uma flexão rápida gerada 
por um impulso de movi-
mento e “[...] é decorrente 
do deslocamento da região 
sacra, porém são os joe-
lhos que nestes momentos 
anunciam a entrada de 
novos sentidos no corpo” 
(Rodrigues, 2018, p. 57), 
sendo esses novos sentidos 
representados pela chegada 
da entidade.

sua mão impunha mais força sobre a vela e 
tremia. A postura vertical da coluna passou para 
a abaulada, conforme a intensidade do tremor 
aumentava. Seu corpo mostrava um estado 
diferente do que até então havia apresentado, 
similar ao transe. No fim da canção, ela fincou a 
vela no chão, acomodando-se no chão apoiada 
sobre as pernas e os pés.

O corpo em transe4 de Maria Coqui manifestava-
- se com palmas e com uma pulsação do tronco. 
As mulheres choravam enquanto cantavam. No 
final da canção, a música foi ofertada à Silvano 
– filho de Dona Maria, falecido há seis anos. 
Ainda sentada sobre as pernas, “ela”5 acomodou 
a região do peito sobre os joelhos, permane-
cendo em posição fetal. Nesse momento, “ela” 
começou a gemer num tom baixo. A intensidade 
do gemido foi aumentando, conforme sua 
postura retomava a verticalidade. Seu corpo em 
transe fazia uma ação como se procurasse algo 
com as mãos. Seus filhos ajudaram-na a se 
levantar do chão.

De olhos fechados, as suas mãos intercalavam 
entre a ação de procurar e a de chamar pelos 
outros. Era perceptível que “ela” atuava em outro 
estado de sintonia pois “ela” chegava até os 
foliões e os devotos, sem que seus olhos abrissem. 
O encontro do corpo em transe de Maria Coqui 
com aqueles que a cercavam, revelou uma ação 
singular para com cada um. “Ela” distribuía 
abraços, batidas no peito, beijos e benzimentos. 
(FLORIANO; RODRIGUES, 2018, p.71)

4.   
Refere-se aqui ao transe 
presenciado por exemplo 
nos terreiros de Umbanda 
em que há a incorporação 
de entidades promovendo 
uma mudança tônica, de 
voz e de postura como se 
fosse um outro atuando. 
Segundo Rodrigues e 
Turtelli (2017, p.144), 
“o corpo do médium 
centraliza o processo, 
como se ele recebesse 
substâncias de um outro 
corpo, diferente do seu. 
As incorporações são 
precedidas de sensações 
físicas especificas, 
vibrações no corpo [...]”.

5. 
Optamos pela utilização 
das aspas para diferenciar 
Maria Coqui em estado de 
transe. O que manifestava 
em seu corpo, durante o 
transe, era desconhecido 
por todos os integrantes 
da sua família. Em uma 
conversa com Dona Maria, 
foi possível desvelar 
que ela sabia quem se 
manifestava em si durante 
o transe, mas ela preferia 
não contar a ninguém.
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Maria Coqui momentos 
antes de entrar em transe.
Maria Coqui junto ao 
presépio no terço para 
Santos Reis do Grupo 
Coquis. Rubim, Vale do 
Jequitinhonha (MG). 2016 
Foto: Mariana Floriano.

• Os pés
[...] Durante toda a colheita, os pés dos 

roceiros empregam principalmente o esforço 
máximo, quando colhem na posição de cócoras, 
de cocorinha ou de pé com a coluna na postura 
perpendicular [...]. E, também, quando eles 
percorrem as ruas do parreiral, carregando as 
cestas vazias ou cheias de uvas, e quando 
colhem na posição de agachado, ajoelhado 
sobre os dois joelhos ou sobre um só.

Há, durante toda a lida com as uvas, uma 
articulação de todo o corpo, sobretudo dos pés, 
que se utilizam de todos os seus apoios. São pés 
vivos, esparramados, cheios de terra debaixo 
das unhas e nos vãos dos dedos, já que alguns 
colhem descalços, como é o caso de C. [...].  
Os pés penetram, amassam a terra seca ou 
molhada como todo o corpo do colhedor,  
que penetra no parreiral e interage com ele.

• Os joelhos
Se os pés se articulam muito, passando de 

um esforço para outro, os joelhos precisam 
estar flexionados. Isso acontece durante toda a 
colheita. Aliás, para colher uvas é necessário ter 
as musculaturas das pernas bem alongadas, 
trabalhadas, e os joelhos flexionados, porque o 
corpo levanta e abaixa o tempo todo.

Os joelhos são utilizados como apoios no 
chão para colher, como é o caso de O., que se 
ajoelha na terra, apoia os ísquios sobre os calca-
nhares e, com a coluna reta, realiza essa ação 
durante um longo período.
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• A pelve
Para se abaixar e levantar com a coluna 

reta, nas estreitas ruas do parreiral, a maioria 
dos roceiros se utiliza da impulsão dos ísquios 
e da força dos pés que empurram o chão. 
Raramente utilizam as mãos como apoios, 
nem quando estão parados, nem quando 
estão em movimento.

Há nesses corpos a relação cóccix-rabo com o 
solo [...] É como se os corpos deles estivessem 
ligados à terra, principalmente as suas raízes (os 
membros inferiores e a pelve), em oposição ao 
tronco que incorpora a “bandeira” e galga o céu.

• A coluna
Postura Vertical
A postura da coluna na vertical [...] abre e 

fecha o trabalho da colheita [...]. Primeiro, o 
roceiro está nela quando caminha pelas ruas 
até chegar à parreira escolhida, para começar 
o seu trabalho, e usa-a, depois, quando 
termina e leva as cestas com as uvas para o 
galpão, para serem guardadas e embaladas. 
Quando embalam as uvas, é também a mais 
utilizada. É a postura “de descanso”, depois 
que se colhe muito tempo agachado, ajoe-
lhado ou de cócoras [...]

Postura perpendicular
Com o olhar atento e o mastro-coluna à 

frente, o roceiro entra na parreira e procura as 
uvas mais maduras e bonitas, para colhê-las. É 
também a postura de passagem, para ir em 
direção ao chão.

Postura  
vertical

Mulher 
trabalhando  
na horta da 

comunidade 
Olho D'Água. 

São Miguel  
do Tocantins 

(TO). 2012.  
Foto: nara Cálipo
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Postura 
perpendicular.

Parteira tia Ana 
no preparo de 
comida ritual, 
povo Pankararu. 
Terra Indígena 
Pankararu, 
Tacaratu (PE). 
2013.
Foto: elisa Costa

Postura horizontal
[...] É utilizada para colocar as uvas  

nas cestas, quando se colhe na posição 
perpendicular.

Há uma dinâmica dos movimentos da coluna, 
durante a colheita, quando ocorrem as passa-
gens de uma postura para outra naturalmente. 
O que mais me impressionou, em campo, foi a 
predominância da coluna na verticalidade.

Tanto de pé quanto na posição de cócoras 
ou ajoelhado, os roceiros têm uma postura  
na verticalidade, de elegância e força, ao 
colherem. É como se precisassem “fincar o 
mastro por um longo tempo” (RODRIGUES, 
1997, pág. 51) e trazer da terra e do céu a força 
para continuarem na lida. [...]

Postura horizontal.

Mulher Pankararu 
no preparo de 

comida ritual, povo 
Pankararu. Terra 

Indígena Pankararu, 
Tacaratu (PE). 2013.

Foto: elisa Costa
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• O tronco
[...] Na colheita, para levantar as folhas da 

parreira e colher, o tronco realiza torções para 
direita e para esquerda, em torno do eixo do 
esterno [...].

Geralmente, quando o roceiro está colhendo, 
ele usa o braço esquerdo e sua mão para acolher 
e colher o cacho de uva [...], enquanto o braço 
direito segura a tesourinha e corta o cabinho do 
cacho de uva. O braço direito cruza em cima do 
esquerdo. Eles fazem isso com os cotovelos 
dobrados, na altura do peito, sem sobrecarregar 
os ombros, e depois colocam os cachos nas 
cestas. Os cotovelos estão sempre semiflexio-
nados, como os joelhos, para facilitar a 
agilidade e mobilidade das mãos.

• As mãos
Quando colhem os cachos, as mãos têm 

cuidado e precisão. Os roceiros encaixam o 
cacho de uva entre o dedo polegar e o indi-
cador, enquanto os outros três dedos dão um 
leve apoio ao cacho. Como O. me ensinou: 
“Tem que pegá o cacho com delicadeza, para 
não deixar o rastro das mãos na uva, para ela 
não perder o seu aspecto aveludado”. Por isso, 
o ideal é tocar o menos possível no cacho, só 
com dois dedos e, com a tesourinha, depois se 
corta o cabinho (haste) do cacho. [...]

• Tônus
Na colheita, o tônus da resistência é mais 

presente em todo o corpo. Só nos braços e nas 
mãos se percebe mais claramente o tônus de 
apoio. É como se o resto do corpo precisasse 
estar firme, fincado no chão, para os braços e as 
mãos agilmente trabalharem no ato de colher, 
cortar as hastes e colocar as uvas nas cestas. Já 
quando o roceiro carrega as cestas, todo o corpo 
tem um tônus de resistência, para aguentar o 
peso de seis a oito quilos de uvas em cada cesta.

• Posições
Para colher, cada pessoa escolhe uma posição 

no nível baixo, mais adequada ao seu corpo. [...] 
V., camarada do O., colhia de cócoras e de coco-
rinha. A cócoras que esses roceiros mais 
utilizam é a em suspensão. Já C., outro antigo 
ajudante, colhia mais ajoelhado sobre uma 
perna e O., ajoelhado sobre as duas.

Essas posições no chão são também articu-
ladas ao longo do dia e as mudanças de uma 
para outra são feitas com o impulso dos 
ísquios e dos pés, tanto que só uma vez vi o O. 
apoiando as mãos no chão para realizar essas 
mudanças. Os roceiros, quando não se 
levantam, se deslocam lateralmente no nível 
baixo nas ruas do parreiral, articulando os pés 
com facilidade como se fossem “capoeiristas de 
Angola” que sabem se locomover no solo. Eles 
superam a lama, as abelhas, os mosquitos, as 
aranhas; não têm medo da natureza e a per-
correm com habilidade de quem a conhece. 
(TEIXEIRA, 2007, p.29-33)
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3.1.2  Estrutura Física e 
Anatomia Simbólica

A seguir colocamos parte do capítulo 
“Estrutura Física” do livro “Bailarino-
Pesquisador-Intérprete” (RODRIGUES, 2018, 
p.52-65), no qual a autora Graziela 
Rodrigues descreve a “Anatomia Simbólica”  
e o “Movimento das Partes” que compõem  
a “Estrutura Física” do método BPI. 

Anatomia simbólica

A partir de uma intensa relação com a terra o 
corpo se organiza para a dança. A capacidade 
de penetração dos pés em relação ao solo, num 
profundo contato, permite que toda a estrutura 
física se edifique a partir de sua base. A imagem 
que temos do alinhamento é de que a estrutura 
possui raízes.

Através da posição paralela dos pés, 
segue-se o alinhamento de toda a estrutura 
óssea e a musculatura é trabalhada acompa-
nhando o seu próprio desenho, em espiral. No 
alinhamento, pretendemos respeitar o espaço 
articular e a ampla mobilidade de cada uma 
das articulações.

A estrutura absorve o simbolismo do mastro 
votivo, enunciada pelo estandarte que 

O corpo-mastro é firme e 
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. 

“
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representa os santos de devoção. A parte 
interior do mastro liga-se à terra e a parte 
superior interliga-se com o céu. O corpo 
representa o próprio mastro festivo, em tomo 
do qual ocorre o circuito energético. Com esse 
simbolismo o corpo assume a configuração de 
sua força psíquica6.

Na parte inferior do corpo-mastro, além do 
intenso contato dos pés na relação com o solo,  
a região do sacro exerce a sua força em favor da 
gravidade através do cóccix. Como se prolon-
gasse até os pés, localizado no meio deles, o 
cóccix possibilita uma terceira base. Em decor-
rência destas imagens a ação recorrente deste 
fincar mastro é representada pela consequente 
elevação das cristas ilíacas.

As articulações coxo-femurais apresentam-se 
desprovidas de tensão e a pelve, “apoiada pelos 
ísquios”, encontra o seu lugar no ponto interme-
diário da estrutura física. Através da imagem do 
cóccix a pelve participa do alinhamento do eixo-
-mastro. Os joelhos e os tornozelos – ao mesmo 
tempo em que favorecem a descida para a terra, 
com algum nível de flexão – apresentam-se sus-
tentados. Como uma árvore – no duplo sentido 
do mastro que une o alto e o baixo – penetrando 
a terra, o corpo possibilita que a seiva percorra 
pelo seu tronco.

A parte superior corpo-mastro está simboli-
zada pelo estandarte, mobilizando o etéreo 
espaço à sua volta e para além dele próprio. A 
partir da coluna o externo centraliza o 

6.  
Nos referimos à 
intensidade emocional 
no momento em que 
a pessoa integra em si 
mesma os significados 
do mastro, como centro 
energético da festa.

estandarte. Como um tecido que se abre e 
fecha, a região do externo mobiliza o espaço 
do emocional. Os braços e as mãos interagem 
na construção do mastro e da bandeira dina-
mizando as energias que estão acima. O ventre 
centraliza o encontro das forças, funcionando 
como a parte da manutenção. A coluna verte-
bral, que na sua parte inferior firmou o mastro 
na terra, na parte superior galga os céus impul-
sionando-se para o cume do mastro.

As energias do solo e as energias do alto per-
correm o corpo-mastro. O circuito energético 
canaliza a força para partes específicas do 
corpo, quando estas se tornam evidentes na 
condução do movimento.

O cruzamento de energia – relação do lado 
direito superior com o lado esquerdo inferior e 
vice-versa – fortalece o centro do corpo, promo-
vendo um alto grau desequilíbrio e um sentido 
de unidade (participação global do corpo no 
movimento).

A estrutura quando se mantém numa 
aparente inação revela o momento em que o 
movimento interno mais fortemente se 
processa. Observa-se pulsações, pequenas 
mudanças expressivas e no momento seguinte 
deflagra-se a explosão do movimento.

O corpo-mastro é firme e 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.
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A estrutura física encontra-se em harmonia 
com a própria natureza do homem, ou seja, a 
busca de superar os limites de seu próprio 
corpo físico.

O movimento das partes

Apresentamos uma visão das fontes vivenciadas 
na forma em que vêm sendo praticadas em 
nossas aulas com o direcionamento para o 
desenvolvimento do bailarino-pesquisador-
-intérprete. Os dados são cheios de sutilezas e é 
preciso ter cuidado quanto a sua interpretação 
e prática. Observamos também que estudos 
cinesiológicos pertinentes devem ser desenvol-
vidos, o que certamente muito contribuirá 
para o aperfeiçoamento e maior compreensão 
deste trabalho. Apresentaremos o movimento 
das partes como ponto de partida para este e 
outros estudos.

Partes inferiores – As raízes do mastro

Os pés apresentam uma íntima relação com o 
solo. Penetram a terra como se adquirissem 
raízes, sugam-na como se recolhessem a seiva; 
amassam o barro: levantam a poeira; mastigam, 
devolvem e revolvem a terra através de seus 
múltiplos apoios.

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 articula-
ções tíbiotársicas e coxo-femurais.

Como apoios citamos: dedos, metatarso, 
calcâneo, dorso do pé, lateral e medial (as 
bordas dos pés). Através da intenção durante o 
movimento, a abóboda plantar busca também 
o contato. A dinâmica dos pés é caracterizada 
por diferentes combinações de apoios e de seus 
esforços variados.

Os esforços empregados pelos pés na relação 
com o solo são:

Mínimo – contato de superfície, sutili-
zação dos apoios.
Médio – contato além da superfície, 
raízes soltas.
Máximo – penetração. enraizamento.

Entre estes esforços existem outras gradações 
que participam da dinâmica do movimento. A 
predominância de um dos esforços representa 
uma característica importante na linguagem da 
dança. Portanto, a quantidade de esforço utili-
zado no movimento dos pés está diretamente 
relacionada a determinados significados, sendo 
estes distintos em cada modalidade de dança.

A qualidade da utilização dos pés apresenta 
ressonâncias, pois eles assumem a condução e 
traçam caminhos para serem percorridos inte-
gralmente pelo corpo.

Dentre as várias funções exercidas pelos pés, 
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salientamos algumas encontradas nas giras 
da Umbanda e também nos ritos de Candomblé. 
No início dos rituais e durante o seu desenvol-
vimento os pés exercem a função de sintonizar 
cada indivíduo consigo próprio e de estabelecer 
a relação com o espaço ritual. Destacamos os 
seguintes movimentos que são realizados na 
locomoção circular da gira:

• Mantendo o contato de toda a planta 
dos pés, o movimento desenvolve-se 
pelo reforço (impressão no solo) e, ao 
mesmo tempo, pela mobilidade dos 
apoios dos metatarsos e calcâneos. 
Alternam-se os pés, dirigindo-se para 
fora (relacionando-se com o centro do 
círculo) e no seu retorno se definem 
em relação ao centro do corpo.

• Duas ações ocorrem simultaneamente: 
enquanto um dos pés recolhe energia 
do solo, o outro libera energia para o solo. 
Na ação de recolher, os pés sugam o 
solo (ventosa) acentuando o contato do 
metatarso e calcâneo e o conse quente 
aumento do arco do pé. Na ação de 
liberar os pés se expandem no solo, 
ampliando, progressivamente, sua área 
de contato. O movimento desenvolve-
- se pela alternância dos pés nas 
respectivas ações.

Nos dois movimentos descritos ocorrem o 
descarrego de energia acumulada no corpo e a 
absorção de uma nova energia para o corpo.

Nas distintas linguagens das danças de cada 
orixá e entidade, pelos pés enunciam-se suas 
configurações, associadas a seus respectivos 
significados. A maneira como é utilizada a com-
binação dos apoios e a quantidade de esforços 
empregados, encontra-se muitas vezes asso-
ciada a uma ação específica. Cada dinâmica de 
movimento apresenta uma composição rítmica 
que é auxiliada pelo toque do atabaque.

Apresentamos algumas frequências de carac-
terizações dos pés, ressaltando-se a existência 
de muitas variáveis. São muitos os Exus, os 
Caboclos, as Iemanjás... Além de que, no corpo 
de cada cavalo7, o orixá ou entidade assume 
uma identidade própria. Algumas sínteses deste 
desdobramento nos levam a considerar várias 
configurações e significados.

Nos Exus predominam os pés entranhados na 
terra, com esforço máximo, sendo constante na 
sua dinâmica de movimentos a utilização dos 
apoios das bordas internas. Os pés muitas vezes 
se fazem garras revolvendo a terra. Nos Caboclos 
os pés apresentam como principais caracterís-
ticas a agilidade e a determinação, predominando 
o esforço médio. Frequentemente estes pés são 
caracterizados pelo apoio do metatarso no pé 
direito e toda a planta do pé esquerdo. Os pés de 
Obaluaê apresentam densidade, a saída do solo 
é mínima como se os pés tivessem fios que con-
tinuassem interligados ao solo durante o 
movimento. A força de tração é máxima. Em 
oposição, os pés das Oxuns apresentam uma 

7.
Cavalo = médium.
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sutilização dos contatos: perpassando pelos 
micro-apoios de todo o pé, o movimento 
caracteriza-se pela suspensão, pois o solo é 
trabalhado pelos pés em pequenas porções 
como se estes o estivessem acariciando. Seus 
pés denotam muita sensualidade. A ação dos 
pés de Iemanjá procura ampliar o espaço e 
trazer o mar. Espalmados, esses projetam-se 
para fora e recolhem-se ao centro do corpo 
com a acentuação dos calcanhares. Com 
esforço médio os pés alternam-se para dentro 
e para fora. São atributos destes pés o domínio 
e a segurança. A impulsividade dos pés de 
Iansã faz com que os apoios, metatarso e 
dedos empurrem o solo e os calcâneos traba-
lhem em contraponto no eixo dos pés. Estes 
projetam-se nas laterais do corpo num ágil 
deslocamento pelo espaço, envolvendo a  
suspensão dos calcanhares. As Pomba-Giras, 
pesquisadas principalmente na Umbanda, 
utilizam e percorrem todos os apoios, incluindo-
- se o colo dos pés e as pontas dos pés. 
Gostam de portar-se sob os metatarsos 
(meia-ponta), atributos de sua vaidade. São 
possuidoras de grande elasticidade e seus pés 
não apresentam limites de elaboração no 
movimento.

Dentro das manifestações do Congado  
em Minas Gerais, destaca-se a linguagem dos 
pés dos moçambiqueiros. No corpo destes 
devotos os pés passam a assumir outros 
sentidos e funções.

Os antigos grilhões – instrumentos de apri-
sionamento dos escravos – são transformados 
em instrumento de dança: são as gungas, 
(latinhas com chumbo por dentro, sustentadas 
por correias de couro, que abraçam os torno-
zelos). Os pés investidos pelas gungas ajudam 
no transporte para um outro mundo, onde o 
passado, o presente e o futuro fazem parte de 
uma mesma caminhada. Durante o percurso 
das guardas, o moçambiqueiro levanta a poeira, 
estremece a terra e arranca de seu interior a 
força. Os pés entram no solo empregando um 
esforço máximo, numa entrega absoluta de que 
todo o corpo participa. A imagem é de que a 
terra se move em resposta a este chamado, 
impulsionando os pés de volta. Em certos 
momentos, quando este contato atinge o auge, 
tem-se a impressão de que o corpo é transpor-
tado. No decorrer do tempo, o diálogo pés-terra 
toma conta do corpo, ocasionando uma sus-
pensão do tronco e os pés quase flutuam.

Os cânticos anunciam os sentidos dos movi-
mentos dos pés:

Chora gunga de vovô, chora gunga, ô gente...
Minha povo eu peço licença prá minha gunga 

reiná8...
O pé direito transporta o maior número de 

gungas e o som é mais grave, a saída da energia 
é através dele; representa o tempo forte, é ele 
que “chama”. A resposta vem pelo repique – que 
é uma variação de terceira ou tercina (como é 
chamado pelos moçambiqueiros) – iniciado pelo 

8.
Dentre os vários 
grupos de Moçambique 
pesquisados, este 
aspecto foi fortemente 
evidenciado entre os 
Arturos.
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pé esquerdo, o que recebe a energia da terra. 
Desse chamar e responder surgem múltiplas 
variações com o uso de todo o pé combinado aos 
seus apoios: metatarso, dedos, ponta e calcanhar 
são utilizados, empregando-se as variadas quali-
dades de esforços.

Os pés dos moçambiqueiros avançam, 
recuam. sustentam-se no lugar como que enrai-
zados e projetam-se fora do solo. As distintas 
intenções ocasionam diversidades de “passos” 
que irão influenciar a totalidade da dança do 
moçambiqueiro.

Diferenças e semelhanças

A semelhança entre alguns movimentos pode 
ser apenas aparente. Nos Batuques e nos 
Moçambiques os pés sapateiam, porém são 
movimentos completamente distintos, pois 
apresentam funções e intenções diferentes. 
No Moçambique os pés penetram a terra e em 
seguida são impulsionados para cima; no 
Batuque, durante o sapateio não ocorre a 
impulsão, os pés deixam no solo a força con-
centrada. Este fato foi comprovado com um 
mesmo grupo de pessoas durante suas 
atuações no Moçambique e no Batuque.

No Batuque, a sensualidade e a conquista 
são bem definidas e expressas pelos pés em 
suas polaridades feminino e masculino: 
enquanto os pés das mulheres ciscam  
(= escovilha, movimento da dança flamenca) 

contidos e com uma sutilização de contato em 
relação ao solo, os pés dos homens ora deslizam, 
ora executam um insistente sapateio de 
maneira expansiva e direcionado para a ação 
com o solo. Encontramos estes mesmos movi-
mentos, seguindo-se as mesmas descrições, 
entre os Xavantes na dança do Tisipá (ligada aos 
rituais de casamento).

Os exemplos citados anteriormente mostram 
que os pés transpõem as fronteiras e nos revelam 
a sua capacidade de articular significados e de 
se interligarem emocionalmente à terra.

Os joelhos

A predominância de sua flexão, nas distintas 
linguagens de movimento, possibilita aos pés 
desempenharem uma gama de movimentos 
altamente articulados, ao mesmo tempo em 
que a sustentação e a ampliação do espaço dos 
joelhos estão relacionadas à qualidade do 
trabalho dos apoios dos pés.

Os joelhos ainda influenciam significativa-
mente o posicionamento da bacia no 
alinhamento de toda a estrutura física.

Em alguns movimentos do corpo eviden-
cia-se a projeção dos joelhos à frente (exigindo 
maior atuação das musculaturas internas das 
pernas), alterando a posição do eixo do corpo.

Quando os joelhos são os protagonistas do 
movimento, atingem todas as possibilidades de 
flexão. De forma gradativa ou por impulso, são 
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demonstrados em todos os rituais pela sua ação 
expressiva e diferenciada durante as saudações 
à bandeira, ao altar, ao Congá etc.

A “dobradura”9 dos joelhos por impulso é 
bastante significativa na linguagem do movi-
mento, quando ocorrem as incorporações 
(Umbanda, Candomblé). O movimento de 
“quebra de joelho” (rápida flexão por impulso) 
é decorrente do deslocamento da região sacra, 
porém são os joelhos que nestes momentos 
anunciam a entrada de novos sentidos no corpo.

Nos Caboclos de Lança do Maracatu Rural 
de Pernambuco os joelhos são as partes do 
corpo mais evidentes em toda a linguagem de 
sua dança. Dentro de várias dinâmicas eles 
direcionam a ação de todo o corpo; impulsio-
nam-se para recolherem-se ao solo, para 
pontuar o espaço ou para estabelecer o 
contato entre duas pessoas.

Na Capoeira, durante a ginga, os joelhos 
favorecem a centralização da bacia em relação 
aos pés, auxiliando o deslocamento do peso à 
frente. A pontuação irá ocorrer em alguns 
golpes como a “joelhada”.

Em várias danças a extensão dos joelhos 
dá-se apenas nos momentos de passagem ou de 
acentuação, durante uma sequência de movi-
mentos, antecedendo uma profunda flexão.

O “molejo”10 dos joelhos, existente nos vários 
rituais, é marcante no início dos rituais do 
Congado, vindo a favorecer a soltura das articu-
lações de todo o corpo.

9.  
“Dobradura” – termo 
utilizado nas aulas práticas, 
referindo-se à flexão dos 
joelhos.

10.  
“Molejo” – pequenas flexões 
dos joelhos, realizadas de 
forma contínua.

Os pagamentos de promessa estão contidos nas 
várias manifestações, onde o pôr-se de joelhos 
exprime o ato de contrição a que o corpo é levado.

Na relação simbólica e na concretude da ação 
física através dos joelhos o homem redime-se das 
imperfeições e invoca a presença do que é 
perfeito no recebimento do sagrado.

A pelve

A pelve apresenta-se na estrutura física exer-
cendo oposições. Através do direcionamento do 
cóccix para o solo consequentemente as cristas 
ilíacas se elevam. A força de tração, na região do 
sacro, materializa-se no imaginário pelo sentido 
físico da apropriação de um “rabo”. Portanto, a 
relação do cóccix-rabo com o solo é uma cons-
tante na linguagem de movimento da bacia. A 
intenção desta força de tração apresenta 
variantes e quanto maior for esta intenção mais 
evidencia a verticalidade do tronco.

O movimento da bacia desenhando o infinito

A pelve através do cóccix desenha na horizontal o 
infinito. Produzindo a forma arredondada nas 
laterais e passando pelo eixo, a bacia continua-
mente assimila o desenho. O espaço interno da 
bacia expande-se. Na redução e na ampliação 
do desenho, a bacia continua em sustentação 
que é proporcionada pela própria dinâmica do 
movimento. Decorrem também o aumento dos 
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espaços das articulações coxofemurais e o 
alongamento do soalho pélvico. O movimento 
do “rabo” ou da bacia provoca um sentido 
atuante do tronco, mesmo que não seja tão 
evidente a sua expressão quanto ao tamanho 
do movimento.

Quando esta matriz de movimento é reali-
zada com uma grande força de tração (relação 
do peso no rabo) o movimento denota densi-
dade e volume. Havendo diminuição da força 
de tração, o movimento adquire velocidade e 
agilidade, porém a intenção do “rabo” para o 
solo é contínua.

Independente de serem homens ou mulheres, 
quando a entidade feminina é recebida, esta 
configuração da bacia é o movimento mais signi-
ficativo de todo o corpo. Portanto, o movimento 
do infinito na bacia apresenta-se integrado às 
linguagens das danças, sem haver distinção de 
sexo, como são encontradas, por exemplo, no Boi 
do Maranhão e no Congo de Minas Gerais. Nos 
Batuques, que possuem polaridades feminina e 
masculina bem acentuadas, a configuração da 
bacia em infinito estará presente apenas na 
linguagem de movimentos das mulheres.

Nas danças de rituais, esta matriz de movi-
mento, com suas variantes de peso e grau de 
grandeza (amplo ou restrito), é fartamente 
enunciada.

As pesquisas apresentaram um dado bastante 
significativo: nas mesmas categorias de danças 
– principalmente as danças de orixás realizadas 

por pessoas integradas aos sentidos da manifes-
tação e situadas no contexto ritual – o 
movimento da bacia no infinito a partir do cóccix 
era evidente. Porém, quando as danças eram 
realizadas por pessoas distantes dos significados e 
fora de um contexto, o movimento da bacia 
ocorria a partir das cristas ilíacas, com a perda do 
“rabo”, o distanciamento do eixo e o desenho do 
movimento não apresentando nitidez.

Os requebros e os movimentos das ancas tão 
inflacionados nas descrições das danças brasi-
leiras, provavelmente se originaram da matriz da 
pelve imbuída de significados. Porém, muitos 
movimentos se difundiram numa forma despro-
vida de conteúdo, ou seja, com a perda da 
estrutura física original. Outros movimentos da 
bacia como os que se utilizam das laterais 
(pendular) e das torções obedecem ao mesmo 
princípio do cóccix-rabo.

O santo penetra pelo sacro

Alguns pais-de-santo revelaram que o sacro é a 
porta de entrada dos orixás (energia pura, divina) 
que, em contato com as energias da pessoa 
através dos orifícios do sacro, propiciam a incor-
poração. O mestre de artes marciais chinesas, 
mestre Liu Pai Lin, refere-se à região do sacro: 
“Oito Santos mergulham no fundo do mar” (oito 
energias distintas relacionadas aos oito orifícios 
do sacro, penetram o interior do ventre). Esta 
descrição diz respeito ao treinamento do 
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movimento interior, localizado nesta área do 
corpo. É enfatizada a atuação, o olhar focalizando o 
interior do baixo-ventre, promovendo a expansão e 
o recolhimento – pulsação interior, raiz de todos 
os movimentos do tai chi chuan. A associação 
deste treinamento com as danças dos orixás foi 
o que possibilitou realmente compreender, 
porque vivenciado e estudado no corpo, o 
importante procedimento da bacia no campo 
sutil do movimento interior: nela está a geração, 
a concentração e a fluição de energia.

Durante as giras, a região do sacro é ativada 
através da báscula da bacia, para frente e para 
trás. No momento da incorporação ocorre um 
forte movimento de impulso na região do sacro 
que repercute em todo o corpo. Em seguida o 
corpo é “tomado”, ocorrendo uma mudança em 
toda a estrutura física, que adquire a plastici-
dade do conteúdo recebido – a entidade.  
O campo sutil do movimento é expresso no sacro 
através de pulsações, incluindo a pequena 
báscula da bacia e outras ações que fazem trans-
parecer a região atuante, porque sentida.

Estes movimentos mais sutis intermeiam os 
momentos de transformação do corpo no ritual, 
ganhando maior expressividade quando o indi-
víduo está incorporado pelo santo ou orixá.

A bacia representa um vaso que recebe e 
nutre, interligando-se ao aspecto da vitalidade, 
sendo um gerador de energia para todo o corpo. 
Observamos a sensualidade e a sexualidade 
conjugando com o sentido mais genuíno de 
sacralidade implantada na bacia.

Partes superiores –  
O movimento do estandarte

A firme base estruturada nas raízes do mastro 
possibilita que as partes superiores da coluna, 
tronco e membros gerem uma oposição quanto 
à direção de sua expansão e integrem as dis-
tintas partes do corpo, evidenciando o 
corpo-mastro com a bandeira.

A coluna vertebral alonga-se em toda a sua 
extensão, com flexibilidade, acolhendo sobre si 
distintas posturas.

A verticalidade é a prima postura, aquela que 
assume o comando do circuito energético, 
possibilitando a abertura dos chakras (centro  
de energia vital). Esta postura, eixo motriz da 
linguagem do corpo no ritual, permite que o 
campo de força do indivíduo se faça presente e 
interaja com os significados de cada momento.

A verticalidade é trabalhada através de alguns 
movimentos que denotam a ação de fincar o 
mastro por um longo tempo, bem como são reali-
zados movimentos mais sutis que provêm de 
sensações físicas, sentidas em toda a extensão da 
coluna. Em ambos os casos há o bombeamento da 
energia da base da coluna até a cabeça; a energia 
seguindo o caminho interno desce pela frente do 
tronco. Esta energia, buscando o que está atrás, 
consequentemente abarca a parte anterior. 
Portanto, o tronco enuncia-se pelas costas11.  
No início dos rituais a verticalidade é a postura 
de preparação e durante o seu desenvolvimento, 
com a energia buscando espaço, faz-se incisivo 

11. 
Os treinamentos do 
movimento interior 
aprendidos com o 
mestre Liu Pai Lin 
e Lucia Lee (1981) 
foram ferramentas 
importantes para 
a percepção dos 
circuito de energia  
em relação à qualidade 
do movimento.
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No início dos rituais a 
verticalidade é a postura 
de preparação e durante 
o seu desenvolvimento, 
com a energia buscando 
espaço, faz-se incisivo  
o trabalho do eixo para 
equilibrar a farta 
linguagem de  
movimentos 
desequilibrantes. 

o trabalho do eixo para equilibrar a farta lin-
guagem de movimentos desequilibrantes. 
Quando o pai-de-santo solicita ao filho-de-santo 
que firme a cabeça, ele está conduzindo o forta-
lecimento do eixo vertical. O mesmo se dá quando 
o Capitão de Moçambique investido do seu bastão 
realiza as saudações com cada moçambiqueiro.

A postura perpendicular, inclinação do mastro-
-coluna à frente, toma-se presente para uma 
maior agilidade dos movimentos com tempos 
rápidos; neste caso a inclinação é pequena, 
favorecendo o dinamismo da linguagem 
corporal. Quando a perpendicularidade é acen-
tuada, o tronco encontra-se numa relação com 
o solo – indicada inclusive pelo olhar – o que o 
predispõe para o diálogo mais direto com a 
terra. Esta postura revela que o tronco se nutre 
da força da terra, ao mesmo tempo em que 
também indica a reverência ao sagrado.

A postura abaulada, acentuada curvatura 
anterior do eixo-coluna, é assumida quando se 
faz presente a ancestralidade. Os movimentos 
nesta postura são pausados e lentos, o tronco 
apresenta densidade; porém não é para denotar 
desgaste no corpo físico, mas para representar o 
arquétipo do Preto-Velho que traz em si a sabe-
doria pelo muito que viveu.

A postura horizontal, tronco posicionado para-
lelamente ao solo, é encontrada nos folguedos do 
Boi – no indivíduo que carrega a carcaça repre-
sentando o próprio Boi – e também em outros 
folguedos onde existem personagens de animais. 
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Em alguns terreiros de Umbanda, algumas enti-
dades como os negros africanos de Cabinda e 
Massapés apresentam-se na postura horizontal. 
Nas suas danças, cuja principal função é realizar 
a limpeza energética do espaço, a permanência 
nesta postura ocorre durante todo o tempo.

Na interação dos diversos fatores com o movi-
mento, que resulta na dança, haverá sempre uma 
postura predominante. Porém, há o dinamismo 
postural, envolvendo as passagens de uma 
postura para outra. Há um sentido e um signifi-
cado que são fortemente marcados através de 
uma postura e nas dinâmicas das passagens pos-
turais são articulados outros significados que 
compõem o todo da linguagem da dança.

O moçambiqueiro assume a verticalidade 
decorrente de uma contínua interação com o 
mastro festivo, passando pela postura perpendi-
cular nas dinâmicas de movimentos mais 
acelerados; e a postura abaulada ocorre quando 
se faz forte a presença dos ancestrais. Os Pretos-
Velhos caracterizam-se pelo abaulamento e na 
dinâmica da linguagem da dança passam pela 
perpendicularidade.

No Boi Janeiro, da cidade de Rubim (MG), o Boi 
era caracterizado pelo movimento contínuo da 
passagem da postura horizontal para a vertical; 
nesta última o indivíduo ficava emoldurado pela 
carcaça e o Boi, desta forma. humanizava-se. Era 
contundente neste folguedo específico o signifi-
cado de Boi-homem.

Na Umbanda encontramos algumas 

12.  
Linha: faixa energética 
onde se manifesta 
determinada entidade.

13.  
Umbanda: Uma religião 
brasileira / Revista São 
Paulo: Escala, ano I, n. 3.

14.  
Umbanda: Urna religião 
brasileira / Revista São 
Paulo: Escala, ano I, n. 3.

referências nas quais as posturas estão relacio-
nadas a uma tênue ligação que as entidades 
promovem através dos chakras: excitando estes 
centros energéticos no corpo astral do médium para 
que possam tomá-lo de forma satisfatória, as enti-
dades controlam toda a parte psicomotora. Certas 
características assumidas por entidades, refletem no 
corpo do médium na forma de posturas corporais, 
devido ao uso dos chakras correspondentes e mais 
afinizados com a linha12 em questão13.

Uma das explicações sobre a postura abaulada 
dos Pretos-Velhos é que certas entidades utilizam 
com maior frequência o chakra genésico ou sacro 
também chamado de chakra básico, é por isso que o 
médium se curva quando atuam estas entidades em 
seus corpos. Por utilizarem este chakra básico, é 
como se os outros perdessem a função, ficando quase 
sem atividade, utilizados apenas para funções secun-
dárias, como no caso das intermediações14.

Esta correspondência dos chakras com a 
postura encontramos também no Congado: 
durante os cumprimentos o movimento das 
mãos é direcionado especificamente para as 
partes do corpo relacionadas aos chakras 
cardíaco, cervical e frontal, quando então a 
postura vertical fica bem enunciada.

Concluímos que o indivíduo incorpora a 
postura a partir dos atributos e funções seja da 
entidade ou da personagem que se manifesta em 
seu corpo. Pelo modo como a postura é adquirida 
não há tensionamento e todo o corpo trabalha 
dentro de um alinhamento proposto.
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O Boi humaniza-se quando 
o seu "miolo", como é 
chamada a pessoa que lhe 
dá movimento, toma a 
postura vertical.

Boi-Janeiro do Grupo 
Coquis durante cortejo pela 
cidade.  Rubim, Vale do 
Jequitinhonha (MG). 2016.  
Foto: Mariana Floriano.

O tronco

Estamos diante de uma maquinária de forças 
na qual as pulsões cedem lugar a movimentos, 
que à primeira vista podem parecer caóticos. 
Ao aguçarmos o olhar, percebemos uma sofisti-
cada elaboração que nos leva a considerar que 
são muitos os fatores envolvidos em cada 
“momento” do tronco. A imagem que temos de 
sua mobilidade ora é de uma força que provém 
das vísceras, ora de uma suavidade que brota 
da superfície da pele.

O jogo da Capoeira coloca-nos diante de um 
tronco ágil e elástico na presteza da ação, con-
sequência da herança instintiva de sobreviver. 
Os rápidos reflexos envolvem uma engrenagem 
de pequenas pontuações, como se o tronco 
estivesse carregado de eletricidade, responsivo 
ao menor estímulo. Os movimentos do tronco 
percorrem uma escala de amplitude, que passa 
pelos movimentos de maior contensão – como 
as vibrações e pulsações em determinadas 
partes correspondentes aos chamados centros 
vitais – ampliando-se com os movimentos de 
maior projeção – como os arcos e pontes em 
todas as direções do tronco no espaço.

Relacionando as mais distintas ações 
corporais das várias manifestações brasileiras, 
observamos que a região das escápulas 
move-se, frequentemente, alternando-se, 
proporcionando a soltura dos ombros. Esta 
região também participa incisivamente das 
torções. Tomando como referência uma das 
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escápulas, vemos que ela estará em oposição 
às suas partes inferiores, ou seja, estabelece a 
relação com o seu lado contrário, sendo 
comum a sua ligação com os pés ou com os 
joelhos. As frequentes torções acentuam a 
força de tração para o centro do corpo, pois 
este movimento faz com que o tronco 
serpenteie o eixo de equilíbrio.

Os ombros ganham contorno e lugar, sendo 
caracterizados pelos seguintes movimentos: 
alternando-se, com suspensão e queda, com 
pequena rotação contínua, com sacudimentos  
e vibrações.

Na região da cintura escapular. a partir do 
osso do externo que é o centro do estandarte, 
os braços se estendem até a extremidade dos 
dedos das mãos. É uma área de farta 
mobilidade articular, onde os movimentos de 
maior expressão dos braços estão relacionados 
às ações que as mãos desempenham. Os 
cotovelos funcionam, em muitos momentos, 
como um leme do tronco, sendo frequente a 
sua angulação, destacando-se os movimentos 
de pontuações nas várias direções espaciais. 
Um dos movimentos significativos dos braços é 
decorrente da ação dos cotovelos que levados 
para trás, em flexão, abrem a parte anterior do 
tronco, e retornando pontuam para frente, 
possibilitando uma atitude dos braços de 
guardar o corpo. O tronco não se fecha, se 
recolhe em prol da manutenção do eixo, para 
logo em seguida se projetar.

A mobilidade do tronco ora 
parece provir de uma força 

que vem das vísceras, ora de 
uma suavidade que brota da 

superfície da pele. 

Ritual de Terecô da mestra 
Nézinha, Tenda Padre Cícero. 

Grota do Meio, São Miguel 
do Tocantins (TO). 2013 

Foto: nara Cálipo
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Mãos

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 como, por exemplo, nas danças 
de Xangô, em que as mãos materializando o ima-
ginário, através do movimento, retiram granitos 
do corpo, lançando-os no espaço.

O Caboclo estala os dedos na região do monte 
de Vênus: segundo a Umbanda, este gesto tem a 
função de fazer o ajustamento da entidade no 
corpo do médium.

Nossas mãos possuem uma quantidade enorme 
de terminais nervosos, que se comunicam com cada 
um dos chakras de nosso corpo: 1. Polegar: chakra 
esplênico; 2. Indicador: chakra cardíaco; 3. Anular: 
chakra genésico; 4. Médio: chakra coronal:  
5. Mínimo: chakra laríngeo; 6. Mais ou menos uma 
polegada abaixo do médio, no centro da palma: 
chakra solar; 7. Logo abaixo do solar, um pouco 
antes do pulso, chakra frontal15.

Observamos que estes pontos das mãos – 
atuantes na forma em movimento da pessoa 
que incorpora a entidade – estão relacionados 
aos plexos que aferem a qualidade determi-
nante da entidade. No Caboclo as mãos tomam 
as formas da flecha e do arco, representadas 
pela abertura e alongamento dos dedos polegar 
e indicador associados aos chakras esplênico e 
cardíaco (que estão relacionados a esta 

15.  
Umbanda: Urna religião 
brasileira / Revista São 
Paulo: Escala, ano I, n. 3.

entidade). Durante este movimento os demais 
dedos permanecem recolhidos.

As mãos, sensíveis receptoras que são, 
adquirem a forma em movimento que caracte-
riza um arquétipo. Esta forma é o resultado da 
unificação dos pontos enérgicos na estrutura 
física relacionados às incorporações dos orixás. 
Vejamos um dos arquétipos.

Ogum, cujas mãos e braços se transformam 
em espadas “que cortam demandas e abrem 
caminhos”, no movimento do corte tem a 
lateral da mão direita contactada com a palma 
da mão esquerda, exatamente em direção ao 
ponto que corresponde ao chakra solar, refe-
rente à atuação deste orixá. Outra 
correspondência é que na dança guerreira de 
Ogum o movimento das mãos como espada, 
antes de projetar-se para o espaço, desenvol-
ve-se em direção aos demais plexos situados no 
tronco e relacionados à postura de Ogum.

Os movimentos expressivos das mãos são 
determinados por ações que caracterizam o 
orixá. Iansã, com o objetivo de expulsar os eguns 
(almas errantes), desenvolve a ação de empurrar, 
continuadamente. Suas mãos alternam-se à 
frente, onde o empurrar obedece a um ritmo e a 
uma dinâmica que se unem às suas caracterís-
ticas: vento e tempestade.

A plasticidade da linguagem manual apresenta-
- se também vinculada a um elemento da 
natureza: as mãos de Iemanjá estão submersas 
no oceano, seu habitat; as mãos espalmadas 
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abrem as águas para o corpo passar como 
também desenham a amplitude do mar. Oxum, 
orixá dos rios e cachoeiras, desenvolve movi-
mentos suaves com as mãos, trabalhando nas 
águas doces; há o recolhimento dos dedos e acen-
tuada concavidade das palmas. O elemento terra, 
comumente associado a Exu, é modificado por ele, 
já que suas mãos se transformam em garras e 
realizam o movimento de cavar, revolver a terra.

O sentido da polaridade terra e céu – como 
também a integração destes opostos – é colocado 
concretamente pelas mãos no espaço circular dos 
rituais. Quando uma das mãos aponta para a 
terra, a outra no sentido inverso, aponta para o 
céu; alternam-se com dinamismo e o movimento 
iniciado nas mãos vai interagindo, em espiral, 
com os braços até alcançar todo o corpo.

Nos territórios da Umbanda e do Candomblé a 
linguagem das mãos é mais pronunciada; porém, 
muitas das expressões manuais se fazem pre-
sentes nas demais manifestações. São categorias 
de formas, integradoras do movimento na 
unidade corpórea, que interferem visivelmente no 
tônus muscular.

Na ação correlata aos pés, as mãos recolhem o 
que está no espaço à sua volta e expressam o que 
no corpo está armazenado.

Na manipulação mágica dos objetos as mãos 
apropriam-se dos símbolos: são as lanças do 
Maracatu, os bastões do Congado, os estandartes 
das Folias, entre outros. As mãos passam a ter 
um prolongamento, tal é o domínio do movi-
mento com o objeto investido.

A plasticidade dos 
movimentos das mãos 
empunhando objetos.

Cantador Pankararu 
com seu campiô 

durante ritual Menino 
do Rancho, na Terra 
Indígena Pankararu. 

Tacaratu (PE). 2013.  
Foto: elisa Costa

Parteira Dora 
paramentada como 
madrinha do ritual 

Menino do Rancho, do 
Povo Pankararu, na Terra 

Indígena Pankararu. 
Tacaratu (PE). 2014.  

Foto: elisa Costa

Caboclo Serra Negra 
incorporado no 

umbandista Carlos 
Alberto da Costa. 
Brasília (DF). 2017.  

Foto: nara Cálipo.

Boiadeiro de Minas 
incorporado no 

umbandista Carlos 
Alberto da Costa. 
Brasília (DF). 2017.  
Foto: Mariana Floriano
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Nas saudações, de maneiras codificadas ou 
espontâneas, as mãos apresentam um contato 
acentuado na região do coração, seguindo-se de 
projeções para o alto, para baixo e para os 
pontos de força simbólica, doando e recebendo 
distintos significados. Delimitando o cume do 
mastro, as mãos tocam a cabeça, simultanea-
mente a testa e a nuca.

Cabeça

O Santo reside na cabeça, assim nos dizem os 
devotos e filhos-de-santo. Pertencendo a uma 
coroa energética dos chakras coronal, frontal e 
cervical, a cabeça é frequentemente relacionada à 
ligações maiores. Esta área do corpo, como porta-
dora de forças mentais, promove uma gama de 
sensações físicas que se refletem nos movimentos, 
cujas proporções são variáveis, dependendo da 
intensidade do intercâmbio entre o que está 
dentro e o que está fora.

O gesto de “bater a cabeça”, mais do que um 
cumprimento, uma saudação, significa entre-
gar-se às forças divinas e assim estabelecer a 
união do interior com o exterior. No início dos 
rituais, este gesto é representado pelo contato da 
cabeça com os espaços e objetos simbólicos, agre-
gadores da força divina. O movimento se processa 
de forma contida, mas também chega a tomar 
uma amplitude que envolve a impulsão de todo o 
corpo. A pessoa atira-se ao chão e, diante do sim-
bolizado, faz o contato primeiro da cabeça com o 
solo levando todo o corpo a realizar o gesto.

As relações que o olhar estabelece são determi-
nantes na postura da cabeça:

O moçambiqueiro dança olhando pro chão,  
de cabeça baixa, porque o poder do moçambiqueiro 
é a humildade16.

Porém, quando os moçambiqueiros e os demais 
foliões do Divino percorrem os caminhos, o olhar 
estende-se para o horizonte e a cabeça se centra 
no cume do mastro.

Nos momentos em que o olhar está introjetado, 
os movimentos da cabeça são consequências dos 
impulsos das várias partes do corpo. Nas incorpo-
rações e desincorporações o olhar está para 
dentro e a cabeça entrega-se à dinâmica da lin-
guagem de movimentos.

O significado e a direção do movimento da 
cabeça-mastro estabelecem a integração com o 
seu próprio cume, ocasionando combinações de 
movimentos: a cabeça estende-se ao alto em 
pequenos círculos, pende para as laterais e para as 
diagonais sem que haja tensionamento das vérte-
bras cervicais.

A cabeça, portando-se com altivez quando 
direcionada para o alto, ou com humildade 
quando inclinada para baixo, põe-se em movi-
mentos entre estas polaridades, através de 
rotações e pontuações.

A partir da cabeça, assentamento do sagrado, 
retornamos à unidade deste corpo: a energia 
psíquica expande-se pelo tronco, segmenta-se 
no ventre para depositar-se no solo a partir de 
representações que os pés imprimem. (RODRIGUES, 
2018, p.52-65)

16.  
Sebastiana, capitã 
de Moçambique, 
Bom Despacho 
(MG), 1987.



Espetáculo "O Corpo 
como Relicário". 
Núcleo BPI. Fábrica 
Flaskô, Sumaré (SP). 
Foto João Maria. 2017

Como e porque 
fazer um diário 
de campo

4

D iário quer dizer, além de outros
signifi cados: caderno que relata acontecimentos 
do dia a dia. Um diário de campo no método 
BPI é aquele no qual a pesquisadora ou 
pesquisador descreve minuciosamente o que 
aconteceu no seu contato com as pessoas 
pesquisadas, do início ao fi nal da sua investigação.

No método BPI, o diário de campo será 
uma das ferramentas, uma forma de registrar 
no papel todas as impressões vivenciadas pela 
pessoa que está realizando a pesquisa: 
as sensações, as emoções, os movimentos, as 
imagens, bem como uma descrição do que foi 
observado. Porém, o principal registro de 
campo, será o próprio corpo da bailarina ou 
bailarino, o que a pesquisa de campo irá 
mobilizar neste corpo, quais conexões serão 
estabelecidas corporalmente a partir do que 
foi vivenciado em campo.
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Por que fazer um diário de campo? Porque 
no ato de escrever tomamos consciência do que 
aconteceu e relatamos o que mais realmente 
nos marcou. Os diários auxiliam as alunas e os 
alunos, com a condução das professoras,  
a mapear o que começa a emergir de seus 
corpos durante e ao final da investigação.  
Às vezes, é um detalhe expresso ali, que depois 
poderá ser revelado num trabalho de labora-
tório dirigido em sala de aula durante ou após 
o coabitar.

Como fazer um diário de campo? É neces-
sário colocarmos nos diários a apreensão 
sinestésica mais abrangente possível do campo: 
os cheiros, os sons, as cores, as palavras, os 
depoimentos, os movimentos do cotidiano, 
dos rituais, das manifestações, as paisagens-
-cenários, entre outros elementos. E também,  
é preciso termos atenção aos detalhes e descrevê-
- los. Não só àquilo que acontece no foco 
escolhido para o estudo, mas no que está ao  
seu redor ou nas proximidades dele.

O diário é escrito de modo narrativo e 
 descritivo e pode conter também desenhos, 
tabelas e outros meios de se expressar. Mas  
o importante é que seja feito logo após a 

vivência, para não se perderem os dados 
essenciais. Não no momento de estar em 
campo, mas logo depois, quando as e os estu-
dantes estiverem em um local resguardado.

Como num diário confessional, é 
imprescindível a sinceridade ao redigi-lo,  
que as pesquisadoras e pesquisadores 
assumam as suas emoções, principalmente, 
os seus medos, os seus preconceitos, os seus 
estranhamentos, as suas frustações, as suas 
idealizações e os seus incômodos que vêm à 
tona no contato com as pessoas da pesquisa 
de campo. Mas assumam também aqueles 
momentos em que houve aceitação e 
acolhimento, em que se misturaram à 
paisagem estudada e se sentiram como o 
outro, sem perder suas identidades corporais.

No diário, as alunas e alunos devem exercitar 
um olhar “de fora” e um “de dentro”, isto é, 
daquilo que elas e eles estão observando fora 
e daquilo que está ocorrendo dentro de si, 
suas sensações, memórias, emoções. Por meio 
deste exercício, vai ficando mais nítido o que 
é seu e o que é do outro. É no relato que elas 
e eles irão, muitas vezes, descobrir com o que 
se identificaram ou não com as pessoas 



Escrever no diário tanto aquilo que 
foi observado "fora", quanto aquilo 
que se passou "dentro", ou seja, as 
memórias, sensações e emoções.

Detalhe da sede do Boi Brilho de São 
João. São Luís (MA). 2015.
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pesquisadas e isso levará as e os estudantes ao 
aprofundamento dos seus inventários no corpo.

Com o tempo, no desenvolvimento da 
pesquisa e com o refinamento do olhar, as 
alunas e os alunos poderão, ainda, escrever 
nos seus diários uma leitura corporal minu-
ciosa dos corpos das pessoas que mais as 
marcaram em campo, utilizando como refe-
rência a Estrutura Física e a Anatomia 
Simbólica do método BPI (ferramenta 
Técnica de Dança).

O diário de um viajante é seu companheiro. 
De certa forma, o diário de campo neste 
método também. Mas não é necessário anotar 
durante o campo, para não perder a apreensão 
mais importante que é a do corpo.

Por fim, neste método, o diário de campo 
se bem realizado poderá ajudar as bailarinas 
e bailarinos nas suas travessias em descor-
tinar a si mesmos.



Co
m

o 
e 

po
rq

ue
 f

az
er

 u
m

 d
iá

ri
o 

de
 C

am
po

185

Co
m

o 
e 

po
rq

ue
 f

az
er

 u
m

 d
iá

ri
o 

de
 C

am
po

184

4.1  Trechos de diários de campo 

Trecho de um diário de campo de uma inves-
tigação em um terreiro de Candomblé: 

Cheguei às 15:45 no terreiro. Senti um medo 
num primeiro momento. Entrei no espaço do 
terreiro. Tudo estava claro, com alguns tons de 
amarelo e branco [...] Do lado direito tinha 
uma árvore com vasos e pratos brancos e 
amarelos [...]. Do lado esquerdo era a cozinha 
e a lavanderia do terreiro. No chão em frente à 
cozinha, tinha uma grande bacia com uma 
saia branca de uma Mãe de Santo de molho.

Entrei no espaço fechado do terreiro, no 
barracão, depois de esperar um pouco pela 
Mãe M., que estava jogando búzios para um 
casal. Ela depois veio me receber na porta do 
barracão. Foi muito bom o nosso primeiro 
encontro. Eu me apresentei a ela. [...] Quando 
sentei no seu quarto de jogar búzios, que fica 
do lado esquerdo no fundo do barracão, ela 
me perguntou: Você está bem?

Esta pergunta mexeu comigo. Na hora me 
lembrei da minha avó materna, que me disse 
isso quando estava na cama, um pouco antes 
de morrer... Aliás, o olhar da Mãe M. lembrou 
demais o desta minha avó. Mãe M. tem uma 
postura de rainha, muita força, vitalidade e 
doçura.

   

Neste trecho acima, é interessante observar 
como no primeiro contato com o campo, a 
pesquisadora já se identifica com a pessoa 
pesquisada, que a remete a lembranças da 
sua história, da sua avó. Ocorre uma empatia 
entre ambas, importante para o desenvolvi-
mento da pesquisa. Porém, existem outros 
casos nos quais essa identificação e empatia 
demoram a acontecer, a pesquisadora ou pes-
quisador passam por muitos testes e 
estranhamentos por parte das pessoas pes-
quisadas antes de serem aceitos e de se 
construir essa empatia e essa identificação.

Trecho de um diário de campo de uma 
pesquisa com foco na localidade de Juazeiro 
do Norte em período de romaria: 

Saí do hotel por volta das 8h30 e peguei um 
ônibus para o centro da cidade. Ao contrário do 
que pensei, a cidade estava tranquila; havia 
grande fluxo de pedestres, mas nada compa-
rado ao que encontrei no sábado. Desci alguns 
minutos depois, em frente à loja de bolsas onde 
é possível atravessar para o Mercado Central. 
Estava um pouco preocupada, pois não sabia se 
conseguiria encontrar a barraca de J. nova-
mente. Andei por alguns corredores e subi até o 
primeiro andar para conhecer. Encontrei uma 
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“ Quando me viu, 
cumprimentou-me  
com muito entusiasmo, 
mostrando surpresa ao  
ver que eu cumpria o 
prometido. Já me convidou 
para entrar na barraca e 
sentar em sua cadeira. 
Estava bem mais falante  
e receptiva, fazendo  
com que eu me sentisse 
acolhida.

variedade enorme de lojas de roupas, bordados 
e até mesmo vestidos de noiva. Os vendedores 
ainda estavam arrumando seus produtos. Mais 
adiante, uma criança de uns 13 anos chamava 
os clientes para entrar na barraca.

Depois de andar um pouco e observar as 
pessoas, desci novamente para o térreo com a 
intenção de encontrar J.. Não foi difícil. 
Quando me viu, cumprimentou-me com 
muito entusiasmo, mostrando surpresa ao ver 
que eu cumpria o prometido. Já me convidou 
para entrar na barraca e sentar em sua cadeira. 
Estava bem mais falante e receptiva, fazendo 
com que eu me sentisse acolhida.

Ela ainda arrumava suas garrafadas na 
bancada de cimento e perguntou se eu poderia 
ajudá-la a limpar e enfeitar as garrafas vazias. 
Tirou tudo de dentro do lugar para fazer espaço 
e disse que me ensinaria a colar a corda de cizal 
no bocal da garrafa; entretanto, mudou de 
ideia. Pegou uma caixa de papelão cheia de 
folhas secas e colocou no meu colo pedindo 
para que eu picasse o menor que pudesse. 
Contou que as folhas serviam para emagrecer, 
para dores no estômago e para diabetes.

Enquanto eu picava as folhas, J. se sentou, 
cruzou os braços no colo e começou a conversar. 
Me mostrou um pedaço enorme de casca de 
jatobá, usado em lascas para fazer infusões; 
também me deu vários copos de garrafadas 
diferentes para provar. Perguntei se ela é quem 
tinha começado a vender os medicamentos ou 
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se havia outras pessoas na família que já faziam 
isso; J. contou que a avó paterna foi quem 
aprendeu o ofício, fazendo suas próprias 
misturas. Disse que, quando pequena, ficava 
observando a avó misturar as raízes e folhas em 
casa. Seus filhos, no entanto, não se interessam 
pela barraca. A menina, com 20 anos de idade, é 
cozinheira e sai pelas ruas vendendo salgados, 
bolos, tortas e pastéis; já o menino, com 18, 
trabalha consertando motocicletas.

J. começou a fazer perguntas sobre a minha 
vida também, querendo saber se eu gostaria de 
ter filhos. Eu disse que não, mas uma prima 
minha, mais ou menos da minha idade, estava 
tentando há alguns meses, mas sem sucesso. 
Questionei se ela não teria uma garrafada para 
isso. J. levantou ágil e pegou uma garrafa 
grande com um líquido escuro e cheio de galhos 
e sementes dentro e me disse que aquilo resol-
veria o problema, pois limpava o útero antes 
das relações sexuais.

Quando mostrou a garrafa, ficou de costas 
para a barraca da frente, onde estavam sua mãe 
e seu pai. Começou a falar baixo e disse que não 
era todo mundo que poderia saber sobre aquela 
garrafada, que era um segredo de mulher. Não 
queria que o pai ouvisse ela falando sobre essas 
coisas. Eu disse que ela poderia confiar, eu não 
falaria nada para ninguém.

J. disse que já tinha morado em Fortaleza, 
mas que não tinha gostado. Não contou o 
porquê. Também já morou com uma das cinco 

irmãs em São Paulo, mas falou que foi muito 
sofrido. Ficou somente três meses, depois disso, 
sua mãe foi buscá-las. Em São Paulo, costurava 
roupas para vender, mas o negócio não deu 
certo e vivia passando fome; já em Juazeiro do 
Norte era diferente, “Aqui a barriga da gente tá 
sempre cheia, lhe digo. Sempre cheia”. 
Comentou que também morou na Paraíba e 
que, inclusive, o pai dos seus dois filhos ainda 
morava por lá. 

O movimento do mercado estava fraco. 
Poucos clientes passavam e a maioria nem 
parava para olhar. Já fazia mais de uma hora e 
meia que eu estava lá e ninguém havia 
comprado nada. J. contou que as melhores 
épocas eram os meses das grandes romarias; 
seus melhores clientes eram os romeiros. 
Perguntei um pouco mais sobre as garrafadas e 
J. disse “Lá em São Paulo não tem essas coisas 
não?”, eu respondi que nunca tinha visto, mas 
que existiam lugares que trabalhavam muito 
com ervas, os terreiros de umbanda, e quis 
saber se em Juazeiro tinha alguma coisa 
parecida. Ela disse que tinha, mas que não ia 
porque não era coisa boa; contou que era da 
Congregação Cristã, pois, há muito tempo, teve 
um sonho, uma espécie de revelação, onde viu a 
porta da igreja com “[...] mulheres de olhos bem 
bonitos e homens de paletó, bem bonito”. Eu 
falei que achava os trabalhos muito bonitos e J. 
respondeu “É, bonito eu acho sim. É muito 
bonito. Mas eu não vou, não”.



Co
m

o 
e 

po
rq

ue
 f

az
er

 u
m

 d
iá

ri
o 

de
 C

am
po

191

Co
m

o 
e 

po
rq

ue
 f

az
er

 u
m

 d
iá

ri
o 

de
 C

am
po

190

Perguntei a ela se já tinha ido a alguma romaria, 
ao que respondeu negativamente, de início. Contou 
que era da Igreja Batista antes de ir para a 
Congregação, mas nunca tinha sido católica. 
Quando questionei sobre Padre Cícero, se botava fé 
nele, J. disse que não tinha nada contra ele “Fez 
tanto milagre, não é? Mas não sou devota”. Um 
tempo depois, enquanto falava com a filha pelo 
celular, exclamou algumas vezes “Ai, meu padinho!”.

 

Este diário é um exemplo da importância 
de relatar os detalhes do campo, das paisa-
gens e da construção da relação com a pessoa 
da pesquisa de campo, inclusive o momento 
em que começa a ter a confiança, a troca, a 
cumplicidade entre ambas. A J. oferece um 
pedaço de pão, revela alguns segredos à pes-
quisadora. São sinais que a está aceitando.

Outro trecho deste mesmo diário: 

Por volta das 16h, saí do hotel novamente em 
direção ao Mercado Central, onde encontraria J. 
novamente. Subi no ônibus e fiquei observando 
da janela. Mais ou menos na metade do 
caminho, o veículo passou pela praça da prefei-
tura e percebi uma aglomeração de pessoas. 
Prestei mais atenção e vi um grupo vestindo 
roupas amarelas e coroas de fitas dançando na 
calçada ao som de tambores. Rapidamente, 
desci do ônibus para ver do que se tratava.

Depois de olhar em volta, consegui identificar 
alguns grupos de reisado e quadrilhas. Andei 
pelas pessoas e vi um senhor já de idade 
puxando alguns cantos junto dos outros inte-
grantes; era o Reisado S.L., o mesmo que eu 
havia visto da janela do ônibus. Fiquei olhando 
por um tempo, pensando em uma maneira de 
me aproximar e conversar. Estavam agrupados 
em um canto ao lado de um palanque, o senhor 
puxando músicas que eram imediatamente 
acompanhadas pelo restante do grupo. Havia 
uma mulher ao meu lado, também observando. 
Cheguei perto e perguntei sobre a festa, e ela 
respondeu “É reisado. É de meu marido, seu L.! 
É antigo, desde 1997. Olha lá, meus neto, meus 
bisneto. É tudo família! Ô L.! L., venha aqui!”. 
Fiquei muito entusiasmada quando percebi que 
o L. era justamente o senhor que eu estava 
observando.

Assim, fui apresentada ao mestre, seu L.C.. 
Disse que gostaria muito de conversar com ele 
depois dos festejos e o senhor demonstrou 
muita satisfação, pedindo para que eu os acom-
panhasse no cortejo até a Praça Padre Cícero. 
Fiquei próxima ao grupo, aguardando a saída 
do cortejo. 

      

Este trecho revela a centração, o olhar 
afinado e atento da pesquisadora, que no 
meio do caminho, da janela do ônibus, acaba 
descobrindo outro campo que será 
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importante para a sua pesquisa. E sem receio, 
segue sua intuição e vai ao encontro do 
mestre de Reisado.

Novo trecho deste mesmo diário: 

Os personagens podem ser descritos da 
seguinte maneira:

 
◊ MESTRE (L.): vestia uma camisa azul escuro 

com uma espécie de bata amarela com 
detalhes em azul e dourado, cheia de 
pequenos espelhos, uma saia amarela, meia 
azul até os joelhos, tênis e uma coroa (como 
ele mesmo chamou) nas mesmas cores do 
restante da roupa e com fitas vermelhas, 
azuis e verdes penduradas. Acompanhava o 
ritmo do tambor marcando os pés no chão e 
puxava as músicas que deveriam ser cantadas 
pelo grupo. Dava sinais para indicar às outras 
pessoas o que deveria ser feito em cada 
momento do cortejo. Utilizava um apito de 
metal para indicar quando o grupo deveria 
parar, voltar a andar ou modificar o anda-
mento; o apito também mostrava aos 
instrumentistas se o toque do tambor e da 
caixa deveriam ser modificados.
 

◊ PALHAçO MATEUS (havia dois: um senhor, 
mais ou menos da mesma idade de L. e um 
menino de oito anos): usavam uma calça 
amarela com detalhes em vermelho, uma 

A principal matriz de 
movimento executada por 
eles consistia em manter a 
espada à frente do corpo, 
mais ou menos na altura  
do rosto, ondulando para as 
laterais, como quem protege  
o corpo. Às vezes esse 
movimento era mais contido, 
dando a impressão de defesa, 
por outras, mais amplo,  
o que dava a impressão  
de estarem abrindo os 
caminhos à frente. 
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camisa azul clara, um chapéu pontudo muito 
enfeitado, chamado cafuringa, óculos escuros 
e uma maquiagem preta cobrindo todo o 
rosto. Estes eram os que mais se movimen-
tavam, indo de um lado para o outro, 
correndo e passando pelos outros persona-
gens do grupo. Dinamizavam o cortejo. Por 
vezes, mantendo as pernas uma em frente à 
outra, alternavam os pés no chão, mantendo 
as mãos ligeiramente fechadas na altura da 
cintura. Também soltavam longos brados no 
meio da cantoria.
 

◊ PRINCESA (uma menina de, aproximada-
mente, 8 anos): vestindo um elegante vestido 
azul escuro com um corpete cheio de flores 
brancas, a princesa permanecia no centro, 
como que protegida, girando de um lado para 
o outro. 
 

◊ INSTRUMENTISTAS: [...] seguiam no final do 
cortejo, e eram compostos por dois adoles-
centes que tocavam uma caixa e um tambor. 
Ficavam atentos ao mestre, que dava indica-
ções do que deveria ser executado em cada 
momento específico.
 

◊ Outros membros do grupo: todos os outros 
vestiam roupas muito semelhantes às de L., 
exceto uma mulher que usava um vestido 
curto e rodado verde limão e carregava um 
bebê junto ao peito. Entretanto, também 

seguravam uma espada de metal, fina e 
comprida. A principal matriz de movimento 
executada por eles consistia em manter a 
espada à frente do corpo, mais ou menos na 
altura do rosto, ondulando para as laterais, 
como quem protege o corpo. Às vezes esse 
movimento era mais contido, dando a 
impressão de defesa, por outras, mais amplo, o 
que dava a impressão de estarem abrindo os 
caminhos à frente. Os pés marcavam um con-
tratempo, utilizando toda a sola do pé que 
estivesse à frente e o metatarso daquele que 
estivesse atrás; o tronco acompanhava a trans-
ferência do peso. Algumas vezes, arrastavam a 
espada no chão com força e rapidez, produzindo 
faíscas no asfalto; esse movimento também era 
executado junto com um giro rápido.
 

Neste trecho, a pesquisadora descreve deta-
lhadamente os personagens do Reisado, as 
suas vestimentas, seus movimentos e funções 
de cada um dentro desta manifestação. Isso é 
um exercício de leitura corporal que deve ser 
realizado na pesquisa e que é aconselhável 
escrever no diário de campo.

Mais um trecho do mesmo diário no 
encontro com um novo grupo de Reisado:
 

Na sexta-feira, Mestra L. havia dito que 
passaria pela praça às 9h, então nos sentamos 



Co
m

o 
e 

po
rq

ue
 f

az
er

 u
m

 d
iá

ri
o 

de
 C

am
po

197

Co
m

o 
e 

po
rq

ue
 f

az
er

 u
m

 d
iá

ri
o 

de
 C

am
po

196

em uma calçada e esperamos. Depois da 
agitação da semana, o silêncio da praça era 
muita coisa para os ouvidos desacostumados; o 
som dos pássaros quebrava a monotonia de vez 
em quando. Uma família grande chegou, bem 
arrumada, tirou fotos em frente à estátua do 
Padre Cícero e entrou na Capela; um casal 
passeava de mãos dadas do outro lado, conver-
sando; um grupo de quatro amigos passou 
falando muito alto e dando risadas; e nada do 
Reisado E.G. aparecer. 

Eu estava extremamente ansiosa. Na reali-
dade, não tinha conseguido dormir bem à noite 
pensando na possibilidade de o encontro do dia 
seguinte não dar certo. Mudei de lugar várias 
vezes e era impossível não me culpar por não 
ter tentado obter uma resposta mais precisa 
quando perguntei à L. onde deveria esperá-la. 
Ela havia dito: “Vou passar do outro lado da 
praça”. Só isso. Entrei no Museu Padre Cícero e 
perguntei à recepcionista sobre o Reisado e, 
para meu desespero, ela disse que estava ali 
desde às 7h30 da manhã e não vira nada.

Já estava tentando entender que realmente 
não encontraria a mestra, pois já passava das 
10h. Resolvi aproveitar que estava ali e comprar 
algumas coisas na loja de artigos religiosos. Já 
que estava conversando com o vendedor, per-
guntei se sabia de alguma coisa sobre o Reisado 
que passaria. O homem respondeu que não, 
porém um casal que via as mercadorias entrou 
na conversa, dizendo que haviam passado por 
um grupo no caminho para a praça. 

Por causa disso, decidi esperar mais um 
pouco e ver o que acontecia. Já eram 10h15. Foi 
quando vi o Mestre L. chegando na praça de 
moto e fiquei mais aliviada, afinal. Ele disse que 
o grupo estava quase chegando. L. ficara res-
ponsável por levar uma grande caixa cheia de 
marmitas para o grupo almoçar quando 
chegasse no Horto.

Enquanto esperávamos, L. começou a contar 
histórias. Mencionou vários mestres e mestras 
que conhecia, revelando que C.B., Mestre do 
Reisado S.F. que eu vira no Sesc há alguns dias, 
fora um de seus mestres. Também mencionou 
Mestra M., que agora mora em um abrigo 
afastado da cidade. Comentei que achava isso 
muito ruim e L. respondeu com uma frase que 
ficou muito marcada para mim; ele disse: 
“Mestre de cultura tradicional de Juazeiro, se 
não tá pedindo esmola é porque tá morto”.

De repente, comecei a ouvir um barulho muito 
alto. A princípio, parecia o som de fogos. L. disse: 
“Olha aí o grupo da L. chegando” e a praça foi 
invadida por umas cinco ou seis pessoas vestindo 
macacões negros, máscaras de demônio ou 
palhaços assustadores e chicotes enormes nas 
mãos. Batiam a arma com muita força no chão, 
provocando os barulhos que eu ouvira antes. 
Atrás desse grupo, vinham os outros integrantes 
do Reisado, todos vestindo a roupa caracterís-
tica na cor amarelo canário, coroas brilhantes 
com fitas e as espadas. Havia dois adolescentes 
tocando caixas e L. entoava os cantos.
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L. correu até L. e apontou para onde eu 
estava. Fui conversar com ela e agradecer nova-
mente por nos deixar acompanhá-los. Dessa 
vez, a mestra estava bem mais receptiva e sorri-
dente e foi bastante acolhedora. Logo designou 
um homem que acompanhava o grupo para nos 
dar apoio, explicando ou indicando o que acon-
teceria em seguida. O homem, conhecido como 
N., contou que morava em Fortaleza onde era 
pai-de-santo em um terreiro de Quimbanda; 
disse que sempre ia ao Juazeiro para encontrar 
com Mestra L.. 

L. tocava o apito, indicando que o grupo 
deveria se reunir. Todos se juntaram em frente à 
estátua do Padre Cícero, repetindo o ritual que 
eu vira no dia da procissão de Nossa Senhora 
das Candeias. Cantaram algumas músicas, 
saudando o Padrinho e, em seguida começaram 
a caminhada para o Horto. Mestre L. veio me 
avisar que iria subir de moto antes de moto 
para poder levar as marmitas lá para cima.

Várias pessoas do grupo, composto em sua 
maioria por adolescentes e crianças, vieram 
conversar conosco, alertando-nos para as difi-
culdades do caminho. Alguns, inclusive, 
mostraram descrença em nossa capacidade de 
completar a travessia, mas não de uma forma 
negativa. Mostravam-se preocupados, pergun-
tando: “Mas você vai conseguir? É muito 
inclinado! Eu sempre fico sem ar!”.

O grupo seguiu dançando e L. continuava 
puxando as músicas e coordenando todo o 

trajeto. Por vezes, quando a formação se 
desfazia, a mestra gritava: “Olha o cordão! 
Forma de novo o cordão!”, referindo-se às duas 
filas de brincantes que seguiam lado a lado. As 
figuras que levavam os chicotes eram chamadas 
de entremeios e seguiam em volta do grupo, 
dinamizando e mexendo com as pessoas que 
passavam. O Palhaço Mateus era um garoto de, 
aproximadamente, 11 ou 12 anos e não era 
muito atuante. 

Em alguns momentos, L. apitava pedindo que 
o grupo parasse, fosse para descansar ou cantar 
uma música na frente da casa de alguém. 
Também pedia aos moradores que tempos em 
tempos, vinha até onde eu estava para saber se 
estava tudo bem. 

As nuvens que cobriam o céu mais cedo não 
estavam mais à vista e o sol batia forte na pele, 
tornando a caminhada muito exaustiva. Aos 
poucos, o grupo foi se desmanchando. As 
crianças precisavam parar mais vezes para des-
cansar e beber água e as mulheres mais velhas 
se encostavam para fumar. Somente os masca-
rados de chicote não paravam quietos, pulando 
o tempo todo e batendo a corda no chão. Pensei 
que devia estar sufocante dentro daquele 
macacão preto e comprido.

Chegamos ao topo do morro quase 2h depois 
de termos partido da praça da Capela do 
Socorro. Antes de entrar no topo de fato, L. 
soou o apito e reuniu o grupo novamente e 
seguiu cantando e dançando até a estátua do 
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Padre Cícero. L. já estava lá em cima e alguns 
dos membros do Reisado de L. vieram nos cum-
primentar sorridentes, dizendo coisas como: “E 
não é que subiram mesmo!”.

O grupo deu uma volta na estátua, parando 
de frente para o padre. L. subiu com o neto para 
rezar, enquanto o grupo continuou cantando e 
dançando. Quando voltou, a mestra pediu 
silêncio e agradeceu aos brincantes por ajuda-
rem-na a cumprir sua promessa. Mais tarde, L. 
me contou que fizera a promessa de subir o 
Horto por causa do marido que fora internado 
com problemas no coração no final do ano, mas 
que já estava completamente recuperado.

Em seguida, alguns membros do Reisado, bem 
como outras pessoas que nos acompanhavam 
na subida, começaram a bater as espadas.  
A dança era rápida e cada um tinha um estilo 
próprio; um dava saltos no ar, flexionando uma 
das pernas para trás e mantendo os braços 
bastante abertos; outro fazia movimentos mais 
defensivos, impulsionando o corpo para a 
frente. Até L. pegou a espada para participar.

Pouco depois, L. anunciou o almoço e todos 
se espalharam. Aproveitei para comer algo 
também. Encontrei qualquer coisa e fui em 
busca de L. para pedir que assinasse o TCLE. 
Quando a encontrei, perguntei se já tinha 
almoçado e a mestra respondeu: “Não, num 
almocei, não! Cê acha... trouxe trinta quentinha 
pra esse tanto de gente! Num sobrô”. Eu  
perguntei se ela ficaria sem almoçar e quando 

Na dinâmica da pesquisa de campo, deve-se 
sempre ter cuidado para respeitar e não 
invadir os espaços da pessoas pesquisadas, 
percebendo até onde se pode ir.

Foliões da Folia do Divino da roça de 
Pirenópolis rezando para a Bandeira colocada 
no altar durante o pouso para o almoço na 
casa de devoto. Pirenópolis (GO). 2017. 
Foto: nara Cálipo
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disse que sim eu saí para comprar alguma coisa 
para ela comer. L. pareceu muito agradecida e 
começou a conversar comigo. 

Um dos brincantes me perguntou se desceria 
com eles também e L. respondeu imediatamente: 
“Sim, claro que sim!”. Eu contei que não poderia, 
pois tinha combinado de ir à casa de L. às 15h e 
já eram quase 14h. Ficou um pouco desapon-
tada, mas pareceu entender. Pediu que ficasse 
pelo menos para vê-los brincar dentro da igreja 
e eu disse que ficaria, com certeza. 

L. começou a apitar novamente, reunindo o 
grupo na porta da capela. Cantaram algumas 
músicas saudando diversos santos e, claro, o 
próprio Padre Cícero e, em seguida, entraram. 
De frente para o altar, cantaram e dançaram, 
porém, era visível que o corpo já estava cansado. 
O grupo enfrentou uma caminhada de mais de 
4h. As matrizes de movimento eram muito 
semelhantes àquelas que eu observara no 
ensaio do grupo São L. na primeira ida ao 
campo. L. dançava pouco, parecia ter algum 
tipo de limitação física, pois mostrou enorme 
dificuldade para agachar e levantar, precisando 
da ajuda de alguns componentes do grupo. Ela 
era uma mulher que transmitia autoridade, 
mandando os adolescentes se ajoelharem na 
igreja com gestos enérgicos e olhares ameaça-
dores. Lembrou-me muito uma das minhas tias. 
Sua voz era rouca, mas potente.

Quinze ou vinte minutos depois, o Reisado 
E.G. saía da igreja; L. estava com os olhos 

marejados. Fui até ela para agradecer novamente 
e avisá-la que já estava de partida. A mestra 
colocou-se à disposição para estabelecer futuros 
contatos e me deu um abraço forte. Grande 
parte do grupo veio se despedir antes de 
seguirem pela longa descida de paralelepípedos.       
  

Neste trecho, a investigadora é testada 
várias vezes no campo, escreve sobre isso e 
nos mostra como ocorre gradativamente a 
sua aceitação e construção de uma relação de 
afeto e confiança entre ela e a mestra L., até o 
final da subida do horto.

O Trecho final deste mesmo diário descreve a 
ida da pesquisadora na casa do mestre L. para 
assistir a um ensaio do seu grupo de Reisado:

  
Depois, todos foram para a rua com suas 

espadas para ensaiar as lutas. Uma dupla fez 
um curioso ritual, onde um encostava a espada 
no rosto do outro, lembrando um batismo ou a 
concessão de honrarias a um cavaleiro. Em 
seguida, deixavam a espada no chão e seguiam, 
lentamente até o meio do caminho, mantendo 
um dos ombros em contato com o parceiro. De 
repente, se separaram e correram, cada um em 
direção à sua própria espada, viraram-se 
depressa e começaram a atacar e defender com 
muita agilidade e em várias direções.

Infelizmente, o ensaio das espadas durou 
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muito pouco. F. apareceu na porta da casa e 
pediu para que todos parassem e entrassem 
para comer um lanche que havia preparado: 
pastéis de queijo, curau e suco. Conforme iam 
terminando, as pessoas levavam os pratos para 
a cozinha e se dispersavam. 

Quando terminei de comer, fui até a cozinha 
para levar meu prato e meu copo até a pia e, 
quando voltei para a frente da casa, L. estava 
segurando uma coroa vermelha na mão. Ele 
esticou o objeto em minha direção e eu fiquei 
muito emocionada. Não acreditava que estava 
ganhando aquele presente. Isso deve ter ficado 
muito claro em meu rosto, porque L. disse: “Mas 
eu disse que ia fazer, num disse? Eu fiz”. 

Não sabia como agradecer.
Quando todos haviam terminado de comer, 

eu e F. nos sentamos na sala/garagem e come-
çamos a conversar. L. ia e vinha com um tubo de 
cola na mão, organizando os objetos do Reisado. 
Nesse meio tempo, F. retomou algumas partes 
da história da morte de seu filho, dizendo que já 
estava bem melhor do que estivera em julho 
quando eu a conheci. Disse uma frase que me 
marcou, pois minha mãe costumava usar prati-
camente as mesmas palavras: “Nada nessa vida 
é nosso. Tudo o que a gente tem é emprestado 
de Deus e quando Ele quiser Ele vem buscá. Meu 
filho era uma joia que Deus me emprestou pra 
fazê uma festa só. Quando Ele precisou do meu 
filho de novo, Ele veio buscá”.

Contou que estava chateada com outra coisa 

aquele mês: uma de suas netas, criada por ela 
desde o nascimento, havia ido embora para a 
casa da mãe no Crato, dizendo que F. e L. eram 
“cheios de regra e moral”. F. estava desgostosa e 
explicou que realmente não permite que seus 
filhos, e outras crianças pelas quais era respon-
sável, saiam de casa em “qualquer companhia” 
(sic) ou a qualquer hora. A senhora estava visivel-
mente abalada com a saída da neta e comentou: 
“E eu fiz até o parto dela”. Tentei me aprofundar 
mais no assunto e acabei descobrindo que F. já 
fizera diversos partos em casa, no entanto aban-
donara o ofício há algum tempo, depois de fazer 
um parto particularmente difícil em que o bebê 
se encontrava mal posicionado. Disse que a 
parturiente sofreu muito, apesar de ter dado 
tudo certo; todavia, F. tem muito medo de que 
isso aconteça novamente e ela não se saia tão 
bem quanto da primeira vez.

Ia perguntar mais a respeito, quando L. se 
sentou com a gente e levou a conversa para 
outros ares. Em pouco tempo, estava falando das 
condições de vida do nordestino em Juazeiro, 
principalmente da dos mestres de cultura, como 
ele mesmo se refere aos mestres de Reisado, 
Coco, Guerreiro etc. Relatou um sério problema 
que havia tido há alguns anos com a Secretaria 
de Cultura da cidade. Uma verba havia sido desti-
nada aos grupos tradicionais da região, porém, o 
então Secretário de Cultura, um carioca chamado 
Felipe, fez com que todos os grupos se apresen-
tassem pela cidade para que pudessem receber a 
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verba. Todos concordaram, mas, mesmo depois 
das apresentações, nada foi liberado. Revoltados, 
os mestres se reuniram e chamaram a imprensa. 
No entanto, no momento exato de explicitar o que 
estava acontecendo, todos desistiram exceto L., 
que acabou tomando a frente da questão.

Um tempo depois, o dinheiro foi liberado e os 
mestres, convocados para recebê-lo na Secretaria. 
Enquanto todos recebiam a quantia combinada, 
L. foi sendo deixado por último. Um amigo 
percebeu que algo não ia bem e o aconselhou a 
esperar na carroça. Quando finalmente foram 
embora, a carroça foi seguida por um carro preto 
com vidros fumê e só desistiu quando o amigo 
de L. tirou um revólver da cintura.

Já estávamos ali há mais de 4h e, no entanto, 
o tempo parecia diferente, muito mais rápido. E 
eu me sentia muito bem naquele ambiente, 
quase como uma amiga fazendo uma visita de 
domingo, ouvindo as histórias de L. e F. e obser-
vando o casal enrolar fumo em folhas pautadas 
de caderno para fumar, tranquilamente. Ficar ali 
era muito prazeroso.

Mais uma vez, fiquei impressionada com o 
modo como os moradores da casa tratavam o 
casal. Todos eram extremamente respeitosos e 
educados, pedindo licença todas as vezes que 
precisam passar pela sala, obedecendo a um 
simples olhar de L. ou a um aceno da mão de F.. 
Ninguém saia da casa sem pedir permissão ao 
casal, mesmo os mais velhos. Os que não moravam 
ali iam pedir benção aos dois antes de partir. 

Ter atenção ao pequenos 
sinais demonstrados pelas 
pessoas durante a pesquisa 
de campo.

Ritual de Terecô da mestra 
Nézinha, Tenda Padre Cícero. 
Grota do Meio, São Miguel 
do Tocantins (TO). 2013. 
Foto: nara Cálipo
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Quando o dia já era noite e o relógio já contava 
com mais horas do que eu imaginava que haviam 
se passado, chamei um táxi para voltar para o 
hotel e me preparar para voltar a Campinas. 
Estava me sentindo muito satisfeita, como se um 
balão tivesse inflado dentro do peito. Me despedi 
de L. e F. que me abraçaram com força, dizendo 
mais uma vez que eu era bem-vinda a qualquer 
momento naquela casa. Entrei no táxi segurando 
minha coroa com todo o cuidado que consegui, 
me sentindo simplesmente feliz. 

  

Neste trecho, em vários momentos, a pes-
quisadora descreve como se sentiu acolhida e 
as demonstrações de afeto dela com as 
pessoas pesquisadas e destas com ela, que é 
muito simbolizada no presente que o mestre 
L. a dá; uma coroa do Reisado. Em campo, as 
pessoas pesquisadas demonstram a aceitação 
do pesquisador de várias maneiras, pode ser 
numa partilha de um alimento, dando um 
abraço e até doando algo muito significativo 
para eles, como um objeto da sua própria 
manifestação cultural tradicional. É preciso 
estar atento a estes sinais.   

   Agora segue abaixo o trecho de um diário 
de campo de outra pesquisadora que inves-
tigou terreiros de Candomblé:

 

Chegamos e colocamos as bolsas em uma 
casa, depois nos levaram até onde acontecia a 
gira e ficamos um tempo sentados no banco. 
Nos ofereceram um cafezinho, eu não gosto 
muito de café, mas aceitei por educação. 
Passaram alguns minutos e as pessoas come-
çaram a se aglomerarem por perto e a saírem 
com pratos cheios de comida, bolo, farofa, pães 
e bolachas. Tinha um movimento das pessoas 
entrando até um certo lugar da salinha ao nosso 
lado, que imaginei que era a cozinha. Parecia 
que algumas pessoas se serviam, outras eram 
servidas. Nesse meio tempo conheci a tal da 
Mãe C.. [...] chegou dizendo que não podíamos 
tirar foto de nada, mas depois de um tempo 
percebi que essa postura rígida era só pela 
defesa da própria comunidade de lá.

Chegaram para mim com um super prato 
cheio de comida. Minha primeira impressão foi 
que eu precisaria comer tudo, tinha pão com 
presunto e queijo, pão com salsicha, farofa com 
muita carne, três tipos de bolo, muitas bolachas. 
Me perguntei o que fazer com tanta carne no 
meu prato e comecei a trocar comidas com a J. 
para evitar questionamentos sobre minhas 
sobras no prato. Na verdade, eu me sentia um 
mico de circo, me sentia muito observada por 
todos o tempo todo, parecia que as moças iam 
pegar a comida e ficavam encarando e cochi-
chando entre si. Me imaginei no lugar delas, o 
que eu pensaria de um grupo de pessoas vindas 
de outra cidade para ficar olhando minha casa? 
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Será que eu iria gostar? Achei que provavel-
mente eu iria querer testar essas pessoas e saber 
o máximo que eu conseguiria delas. Comi quase 
tudo que tinha no meu prato, parecia que eu 
nunca mais iria precisar comer de novo na vida.

Fomos convidadas para ajudar, porque 
tínhamos pedido isso. P., uma moça negra, alta 
que parecia muito brava, nos acompanhou até a 
parte de fora da casa, deixando o I. sozinho, 
porque ele ia ajudar os homens. Isso me inco-
modou muito, acho sempre muito estranho essa 
coisa de separar homens e mulheres; em minha 
criação e nos lugares que costumo frequentar 
não há tarefas diferentes para homens e 
mulheres, mas eu tinha um entendimento 
racional que essa divisão de trabalho era normal 
em muitos lugares, mesmo assim eu me incomo-
dava, quase como se eu quisesse responder para 
a P. que eu queria ficar com os homens. Confesso 
que fiquei com um pouco de medo dela, andava 
com uma saia vermelha, florida e uma blusa 
branca, andava como se os pés e o resto do corpo 
estivessem muito familiarizados com o lugar. Na 
parte de trás do terreiro tinha um lugar amplo 
com terra batida, lá ficavam muitas mulheres.

P. levou a gente para quebrar coco, tive a 
impressão que ela estava testando a gente. 
Quando ela perguntou se a gente sabia quebrar 
coco eu tive vontade de rir e de dizer “claro que 
não”, mas as outras meninas tomaram frente da 
conversa - ainda bem - e começaram a quebrar 
coco. P. quebrou o primeiro, tinha uma pedra no 

[...] me sentia muito 
observada por todos o tempo 
todo, parecia que as moças 
iam pegar a comida e 
ficavam encarando e 
cochichando entre si. Me 
imaginei no lugar delas, o 
que eu pensaria de um 
grupo de pessoas vindas de 
outra cidade para ficar 
olhando minha casa? Será 
que eu iria gostar? Achei que 
provavelmente eu iria 
querer testar essas pessoas e 
saber o máximo que eu 
conseguiria delas.

“
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chão e ela tinha muito domínio do coco, da 
pedra e do corpo dela. Ela flexionou os joelhos e 
levantou um pouco os braços, percebi um 
impulso do centro do corpo dela antes dela 
abaixar os braços e quebrar o coco com muita 
eficiência. Parecia ser muito fácil. A J., C. e L. 
pareciam não ter tido a menor dificuldade de 
quebrar o coco, já eu sofri bastante. Minha 
primeira tentativa não repercutiu em nada, o 
coco continuou intacto e eu quase caí. Lembrei 
dos pés, da bacia e do centro da P. e tentei 
imitar, deu quase certo, o coco rachou e eu 
prendi parte do meu dedo dentro de uma das 
rachaduras, e fingi que nada de errado tinha 
acontecido, apesar da dor. Depois de algumas 
tentativas, sem mais enfiar meus dedos nas 
rachaduras, consegui quebrar o coco e senti uma 
grande satisfação. Tinha vontade de quebrar 
mais e mais cocos, mas eles tinham acabado.

Ganhamos a tarefa de descascar e cortar os 
cocos quebrados. Demorei pra entender como 
tirava a casca do coco, demorei pra conseguir 
descascar com aquelas facas cegas, demorei pra 
cortar o coco. Quando estávamos acabando a 
Mãe olhou pra nós e riu das nossas facas, per-
guntando quem tinha dado essas facas ruins e 
cegas pra a gente. Só confirmou o quanto 
estavam testando a gente. 

Neste trecho, a pesquisadora assume os 
seus incômodos, dificuldades e medos 

durante a investigação. É comum que no 
início do estudo de campo ocorram estranha-
mentos de ambas as partes e que as 
pesquisadoras ou pesquisadores se sintam 
testados e observados. É importante que elas 
e eles reconheçam e aceitem essa situação e a 
relatem no seu diário.

Novo trecho da mesma pesquisadora em 
outro terreiro de Candomblé:      

Vi pela porta aberta a senhorinha negra que 
imaginei ser a Dona F., tinham um certo 
alvoroço ao redor dela, muitas pessoas correndo 
para levar coisas para ela. Perceber essa movi-
mentação na porta que leva até as “salas 
secretas”, me deu vontade de entrar. Eu estava 
vendo só um vestidão azul e o que parecia ser 
uma coroa imensa na mãe. Senti um cheiro 
bom me invadindo e comecei a ficar emocio-
nada, o toque para Oxum começou e fiquei com 
uma vontade compulsiva de chorar, sentia que 
era quase que incontrolável, parecia que a 
qualquer momento lágrimas escorreriam dos 
meus olhos e eu iria soluçar de tanto chorar.

Vi a senhorinha, que antes parecia tão 
frágil, saindo da salinha vestida com uma saia 
azul muito grande, tinha duas correntes de 
metal dourado no pescoço, ambas com um 
peixe pendurado no final. Era muito bonita a 
minha visão, minha vontade de chorar ficava 
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cada vez mais incontrolável... uma senhorinha 
negra de uns 90 anos, aquela pele bem enrru-
gadinha, o vestido era enorme que fazia ela 
quase que se perder dentro dele, na cabeça 
usava um ornamento dourado enorme, era 
um tipo de coroa com aquelas contas caindo 
cobrindo o rosto. Nas mãos dois buquês de 
rosas enormes, anéis e pulseiras dourados. Me 
perguntava como aquela senhora que parecia 
ter o corpo tão frágil conseguia ter força pra 
segurar tanta coisa?

A saia era tão grande! Achei que parecia que 
tinham muitas saias embaixo, o tecido parecia 
muito pesado. Segurava além das flores um 
espelho enorme em uma das mãos, de metal, 
na outra segurava uma espécie de espadinha. 
A mulher à frente dela espirrava um perfume 
gostoso, que não sei se era alfazema, mas foi o 
cheiro que senti no começo. Minha vontade 
era de sentar no chão e chorar muito, não 
entendi muito bem o que acontecia naquele 
momento, visualmente não achei que tudo era 
tão bonito assim para sentir aquela vontade de 
chorar. É difícil eu ter momentos em que tenho 
vontade de chorar, ainda mais no meio de uma 
pesquisa de campo, aparentemente “sem 
motivo” para chorar... Talvez fiquei emocio-
nada com a força da senhora ao carregar tanta 
coisa... talvez gostaria de ser tão forte quanto 
ela... talvez me comparei com ela e tenha me 
sentido fraca... talvez o cheiro me lembrou 
algo. Não sei porque, mas me incomoda muito 

me emocionar, ter vontade de chorar. Eu me 
concentrei em não chorar, enfiei os pés no chão 
e me percebi com o corpo balançando no ritmo 
dos atabaques.

Ela era linda, me senti reconfortada com o 
que tinha acontecido e também tive vontade 
de ir até os pés dela ficar chorando. Me per-
guntei se eu estivesse naquele lugar sozinha, 
sem ter o objetivo de uma pesquisa de campo 
eu estivesse preocupada em segurar o choro ou 
se eu naturalmente choraria.       

      
É importante que a pesquisadora ou 

pesquisador relate no seu diário quando se 
identificou com alguém ou com algo da 
investigação. No trecho acima, a pesquisadora 
escreve o quanto se identificou com a 
chegada da Mãe de Santo no espaço do 
barracão do terreiro. Mesmo com toda a 
preparação para o estudo e a centração 
física e emocional, acontece às vezes da 
investigadora ou investigador se emocionar 
em campo. Nestes momentos é necessário, 
como ela mesma diz, “fincar os pés no chão”, 
recuperar a centração para continuar a 
investigação. Mas depois, é fundamental 
escrever sobre isso no seu diário, refletir 
sobre o que aconteceu, reconhecer o porquê 
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desta emoção, a quem ou a o que da sua 
história pessoal ela está ligada.

Trechos de um diário de campo das pri-
meiras idas a campo de uma pesquisadora na 
aldeia Sangradouro, da etnia Xavante.

Terceiro dia -sábado 03/11: 
[...] Mas tudo é sempre delicado, é sempre pisar 

em ovos. Tirar fotos é pisar em ovos, aproximar-se 
é pisar em ovos, quando os homens se apro-
ximam é pisar em ovos e conversar com as 
mulheres é bem difícil. A impressão que eu tenho 
é que sou uma idiota. Porque não sei como me 
aproximar delas, pois elas não gostam de falar 
com quem não conhecem. Elas são sérias, tra-
balham muito, sofrem e não tem o direito de se 
colocar. E, eu, mulher, tento me colocar e trocar, 
mas os universos são muito distantes. [...]

Quarto dia-domingo 04/11:
[...] É muito difícil pois para estabelecer 

relações, conversar, principalmente com as 
mulheres, leva muito tempo. Demora até elas 
confiarem, demora até criar um espaço afetivo 
o suficiente para a troca. E eu penso que tenho 
que ser um pouco descarada, ou não vou 
conhecer ninguém. Tenho medo de ser invasiva 
[...]

Nestes dois relatos a pesquisadora assume 
com sinceridade suas dificuldades, seus 
medos nas primeiras idas a esse campo,  

seus choques culturais com os investigados, 
sobretudo com as mulheres e sua impotência 
de não saber como falar, como se aproximar, 
entre outras situações. Essa coragem de 
revelar seus sentimentos nos diários é 
importante, pois ajuda o pesquisador a tomar 
consciência das suas emoções, das suas 
fragilidades que podem acontecer tanto  
no primeiro contato, como durante o 
desenvolvimento do seu estudo. No último 
relato, ela ainda demonstra sua sensibilidade 
quando descreve como “se demora para criar 
um espaço afetivo”, como a confiança entre 
pesquisador e pesquisado é primordial para 
a realização da investigação. 

Outro trecho do diário da mesma 
pesquisadora: 

[...] Eles [referindo-se aos Xavante] têm esse 
espírito de guerra, de força, de luta, de aguentar 
a dor. E aguentam. Aguentam bem.

Depois da luta dispersaram e começou a 
dança. Em círculo. Tinha gente de várias idades 
diferentes. Os pés totalmente enraizados no 
chão, a coluna ligeiramente curvada, o corpo 
todo tônus, as mãos segurando umas às outras 
com força, tudo para a terra. O canto forte. 
Abriram um pé, batendo-o com força no chão, e 
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puxavam os dois juntos fechando as pernas, 
girando ora em sentido horário, ora em sentido 
anti-horário. 

Neste trecho, a investigadora faz uma 
leitura corporal sensível da dança realizada 
pelos Xavante, destacando os principais 
movimentos, o desenho coreográfico da dança 
e sua relação com a terra, com o canto, com a 
força de resistência. Como já foi comentado 
antes, a leitura corporal pode ser feita ao 
longo da pesquisa de campo nos diários.

Outro trecho do mesmo diário: 

[...] De repente, passou o carro com o caixão 
da menina que morreu ontem, e muitos 
Xavante andando atrás, como que um cortejo 
meio apressado, e silencioso, em direção ao 
cemitério. Perguntei a B. se não tinha problema 
eu ir junto e ele disse que não.

Fui andando atrás dos Xavante e me apro-
ximei de duas mulheres. Uma perguntou meu 
nome, eu respondi e perguntei se podia ir 
andando com ela. Ela explicou que estavam 
indo ao cemitério, que era tristeza. Eu disse 
que sabia e a caminhada continuou. Muitos 
Xavante, uns apressados, outros menos, todos 
em um forte silêncio. 

Quando passamos pela igreja, estava aconte-
cendo uma breve missa. Poucos entraram para 

participar ou ver, a maioria continuou 
andando. Do lado de fora, uma Pí õ chorando 
um choro que era um canto e aquilo foi muito 
bonito de ouvir e eu quis ficar ali ouvindo, mas 
não consegui abrir mão da marcha silenciosa 
em que ia a maioria. Atravessamos a ponte e 
dobramos à direita que é a estradinha breve 
que leva ao cemitério.

Sim, importante registrar aqui. Em toda a 
minha vida, eu jamais havia entrado em um 
cemitério. Juro. E o primeiro cemitério que 
entrei na vida foi este, Xavante, da reserva de 
Sangradouro.

Pequeno, descampado, tudo terra vermelha. 
[...]

De repente, chegou o carro com mais um 
monte de Xavante. Desceram o caixão e atra-
vessaram o cemitério, a família toda em volta 
do caixão, chorando muito o choro cantado, 
com a voz masculina contrastando com a 
feminina, os lamentos mais bonitos que eu já 
ouvi, porque os mais reais, porque foi os que 
ouvi mais de perto [...].

Este trecho revela mais uma vez a 
sensibilidade e abertura dessa pesquisadora 
que vivencia junto às pessoas investigadas 
uma situação dolorosa, acompanhar um 
cortejo fúnebre de uma menina Xavante.  
É necessário que o estudioso esteja atento a 
tudo o que acontece em campo, não só as 



Quando a ou o pesquisador se emociona em 
campo diante de uma situação.

Foliões do Grupo de Coquis cantando Folia 
de Reis na casa de devoto. Rubim, Vale do 

Jequitinhonha (MG). 2016. 
Foto: Mariana Floriano
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danças, a realização das manifestações, dos 
rituais, dos momentos festivos. Muitas vezes, 
o que mais nos marca na pesquisa são essas 
vivências inesperadas. Porque um dos aspectos 
significativos do estudo em campo no método 
BPI é o exercício das relações humanas.



Mascarado na festa do 
Divino em Pirenópolis (GO). 
Foto João Maria. 2017.

5

Como estar 
em campo

A pesquisa de campo é um trabalho. 
Não é um passeio, nem um momento de 
descanso, o estar em campo exige atenção e 
concentração constantes. Portanto, é preciso 
escolher uma roupa apropriada para a 
pesquisa. Na perspectiva aqui trabalhada, é 
desejável que a pesquisadora, ou pesquisador, 
esteja o mais possível discreto, sem chamar a 
atenção para si mesmo. Assim, devemos buscar 
uma roupa que não sobressaia naquele lugar 
onde iremos pesquisar, uma roupa com a qual, 
na medida do possível, possamos nos misturar 
no meio das outras pessoas, sem aparecer.

Recomendamos evitar adereços que 
chamem a atenção, bem como roupas com 
cores chamativas, ou modelos curtos ou 
decotados. Nas pesquisas em terreiros de 
Umbanda e de Candomblé é aconselhável ir 
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com camisetas de cor clara e evitar roupas  
de alça, bem como saias curtas, shorts e 
bermudas. Abrir mão da vaidade, faz parte do 
trabalho da pesquisadora e do pesquisador.

Além de discreta, é bom que a roupa e os 
sapatos sejam confortáveis e que as pesquisa-
doras e pesquisadores possam estar com as 
mãos livres, sem ter que segurar bolsas, celu-
lares, casacos etc. No momento da pesquisa de 
campo, não iremos com cadernos de anotação 
nas mãos, a apreensão será sobretudo corporal.  
Como mencionado anteriormente, o diário de 
campo será feito em outro espaço, após o 
término da pesquisa naquele dia. Os registros, 
como fotos e filmagens, só deverão ser feitos 
com o consentimento prévio das pessoas do 
lugar. Se forem feitos registros, estes devem pos-
teriormente ser mandados para as pessoas do 
lugar, seja fotos, filmagens, ou registros sonoros.

Uma vez feita a escolha de onde será a pesquisa 
de campo o pesquisador deve se preparar para ter 
uma experiência que requer cuidados. Ele deve 
estar atento ao que veste para estar condizente 
com o ambiente sem chamar a atenção para si 
mesmo. Ao organizar o material que ele irá levar 
para campo, principalmente aqueles de registro 
áudio visual, deve estar ciente de que o seu uso 

estará condicionado à autorização prévia dos 
pesquisados e de maneira a não prejudicar a 
sua interação com as pessoas do campo. O uso 
de cadernos de notas é limitado a anotações 
pontuais. Lembrando que o principal registro se 
realizará no corpo do pesquisador. (RODRIGUES; 
TURTELLI, 2021, p.129-130)

A entrada no campo de pesquisa deve ser 
cautelosa, evitando-se a pressa. No início 
deve-se respeitar o sentimento de estranha-
mento de ambos os lados e estabelecer a 
relação passo a passo. É importante que o pes-
quisador tenha vontade para estar vivenciando 
essa situação que exige disciplina, atenção e 
paciência. (RODRIGUES, 2003, p.106)

Dessa maneira, ao chegarmos no local da 
pesquisa, observamos, ficamos “de canto”, 
chegamos devagar. Precisamos ter atenção 
para não invadir os espaços, pedimos licença, 
perguntamos se podemos entrar, percebemos 
onde podemos e onde não podemos ficar.  
É importante, neste primeiro momento, 
procurar entender um pouco das hierarquias 
do lugar, quem são as lideranças, quem 
parece ficar no papel de “relações públicas”, 
quem parece cuidar da proteção do local etc.

Portanto, logo que a pesquisadora ou pes-
quisador chega em campo, este empreende 
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um olhar panorâmico, busca ter uma per-
cepção de toda a dinâmica do lugar. Depois de 
um tempo dedicado a essa apreensão, a pes-
quisadora ou pesquisador deixa o seu olhar 
escolher algum foco para se deter e passa 
então ao olhar minucioso, que observa os 
detalhes, “[n]o espaço da pesquisa de campo, 
as paisagens – contendo gestos, movimentos, 
falas, cores, temperaturas ... – devem ser 
observadas com acuidade. Há uma comuni-
cação empática entre o pesquisador e o 
pesquisado” (RODRIGUES, 2003, p.107).

Quando está nesse olhar minucioso, a pes-
quisadora ou pesquisador pode buscar fazer a 
leitura corporal da pessoa observada. Ao longo 
de toda a pesquisa de campo, esses dois tipos 
de olhares irão se alternar, com diferentes 
durações. Isto é, após focar o olhar durante um 
tempo em determinada pessoa, a pesquisadora 
ou pesquisador volta ao olhar panorâmico até 
encontrar um novo foco para o olhar minu-
cioso. Dependendo do campo, essa dinâmica 
envolve também andar pelo lugar, para ter 
diferentes perspectivas de observação.

A atenção para fora e para dentro – para 
as próprias emoções e sensações – também 

Todo o ambiente, 
contendo gestos, 
sons, cheiros, 
temperaturas, é 
percebido com a 
máxima atenção.

Confecção de 
indumentária 
(chapéu) para o 
Menino do Rancho, 
do Povo Pankararu, 
na Terra Indígena 
Pankararu. Tacaratu 
(PE). 2013.
Foto:
elisa Costa

Caixeiro da Folia do 
Divino da cidade de 
Pirenópolis tocando 

em casa de devoto 
durante o giro da 

Bandeira pela cidade. 
Pirenópolis (GO). 2017.

Foto: nara Cálipo

Casa de devota 
enfeitada para receber 
a Folia do Divino da 
roça de Pirenópolis. 
Pirenópolis (GO). 2017. 
Foto: paula Caruso
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irá se alternar, tendo predominância a 
atenção para fora, mas sem perder a autoper-
cepção. Como dissemos anteriormente, é 
muito comum intercalarem-se em campo os 
sentimentos de proximidade e de estranha-
mento. Diversas sensações também podem 
surgir no corpo, bem como memórias e as 
mais variadas emoções. Devemos procurar 
reconhecer o que estamos sentindo, sem 
entrarmos em julgamentos.

Uma base e um eixo firmes, são fatores 
fundamentais para a autopercepção e a 
consequente percepção mais apurada do que 
está ao redor. A relação dos pés bem abertos e 
fincados no chão e da percepção do eixo do 
corpo em alinhamento, com firmeza e 
flexibilidade, propiciam um equilíbrio 
emocional e a manutenção de uma referência 
de identidade da pesquisadora ou pesquisador, 
a qual deve estar presente todo o tempo.

Por vezes, ocorrem eventos durante as pes-
quisas de campo que são intensos 
emocionalmente. Por exemplo, no momento 
que todos os congadeiros começam juntos a 
cantar e bater os tambores, pode vir uma 
vontade de chorar, uma emoção forte, então, a 

aluna ou aluno deve logo lembrar da base e do 
eixo e reforçá-los. Pode até mesmo ser neces-
sário sair do local por alguns minutos para se 
reorganizar emocionalmente e depois retornar.

No espaço da pesquisa de campo não é o 
local para deixar as emoções se intensifi-
carem, isso será investigado depois, nos 
laboratórios em sala de aula. Muitas vezes 
essas emoções, bem como o campo emo-
cional instaurado em determinado momento 
da pesquisa de campo, geram sensações 
físicas como formigamento em alguma região 
do corpo, como as mãos, por exemplo, as e os 
estudantes devem lidar com naturalidade 
com essas sensações e manter sua referência 
de base e de eixo.

Frequentemente ocorre, em campo, de 
surgirem nas pesquisadoras e pesquisadores 
memórias de infância: seja devido aos locais, 
que muitas vezes lembram as casas e quintais 
das avós ou outras paisagens da infância; seja 
devido a algum contexto emocional vivido em 
campo que traz associações com situações 
similares, em termos do conteúdo emocional, 
a fatos vividos na infância. As pesquisadoras e 
pesquisadores, nesses momentos, devem 
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reconhecer a memória que emergiu, tendo 
um olhar voltado para a autopercepção (para 
dentro), para em seguida voltarem o olhar 
novamente para fora.

Faz parte da leitura corporal procurarmos 
perceber os sentidos presentes nos movi-
mentos e gestos das pessoas do campo. Nas 
conversas com essas pessoas, podemos per-
guntar sobre esses sentidos dos movimentos. 
Perceber que muitas vezes o movimento vai 
além dos limites do corpo físico, também faz 
parte da leitura corporal, por exemplo, os pés 
podem penetrar o solo como se tivessem 
raízes, os braços podem se abrir e se expandir 
como se abraçassem todo o espaço, entre 
outros. Reforçamos a pertinência da 
Estrutura Física como referencial para auxiliar 
a perceber essas ampliações.

Geralmente encontramos nos campos de 
pesquisa poucas pessoas que apresentam uma 
movimentação mais integrada, isto é, que o 
movimento tem um sentido para aquela 
pessoa, que está integrado às suas emoções, 
sensações e aos aspectos simbólicos.  
Dizemos isso, pois muitas vezes as alunas e os 
alunos vão para as pesquisas de campo com 

A humildade é uma 
qualidade importante 
para a pesquisadora e o 
pesquisador nesse tipo de 
trabalho. É preciso ter 
espaço no corpo, para 
acolher o que virá do 
campo. Quando a ou o 
estudante chega em 
campo “sabendo muito”, 
não há espaço em seu 
corpo para que novos 
saberes possam se 
aconchegar.

“
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uma expectativa idealizada, de que todos 
daquele local apresentarão uma força de resis-
tência em seus corpos e uma qualidade de 
movimento integrada. Na maioria das vezes, 
não é isso o que ocorre, vemos poucas pessoas 
nas quais os movimentos são mais integrados. 
Devemos nos atentar em campo para não bus-
carmos a perfeição, em alguns campos iremos 
encontrar apenas fragmentos de movimentos 
com sentido, os quais surgem nos corpos das 
pessoas do campo uma hora ou outra.

A humildade é uma qualidade importante 
para a pesquisadora e o pesquisador nesse tipo 
de trabalho. É preciso ter espaço no corpo, para 
acolher o que virá do campo. Quando a ou o 
estudante chega em campo “sabendo muito”, 
não há espaço em seu corpo para que novos 
saberes possam se aconchegar.

A atenção com a segurança deve estar 
presente a todo o momento. Isso vale desde a 
escolha do campo a ser pesquisado até o 
momento de estar efetivamente na pesquisa. 
No local do campo, assim como em todos os 
lugares, existem pessoas de todos os tipos. Não 
se deve “romantizar”, pensando que em campo 
todos serão confiáveis. Também é necessário 

ter cuidado quanto à segurança em termos 
daquilo que as pessoas do local conseguem 
fazer, e até mesmo comer, e as pessoas de fora 
não conseguem. Por exemplo, se uma pessoa 
vai pesquisar as cortadoras e cortadores de 
cana, ela deve ter muito cuidado se for expe-
rimentar manusear o facão em algum 
momento. Se a pesquisa será feita em uma 
comunidade indígena onde eles comem carne 
de caça, talvez esta carne não faça bem ao 
estômago da pessoa que não está acostumada.

Isto também está relacionado à aluna ou 
aluno em campo ter uma percepção dos 
seus limites e não os exceder. Bem como, é 
imprescindível respeitar os limites colocados 
pelas pessoas do campo. Existem, por 
exemplo, conhecimentos, fundamentos e 
ações ritualísticas que são vedados aos 
novatos. Em terreiros de Umbanda e de 
Candomblé existem também diversos 
lugares que só as pessoas iniciadas podem 
entrar. As pesquisadoras e pesquisadores 
devem respeitar integralmente essas interdi-
ções, sem a tentativa de forçar uma entrada 
e sem fazer especulações. 

Dessa maneira, a pesquisa de campo, do 
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modo aqui abordado, é um trabalho rigoroso, 
que exige disciplina e atenção, bem como um 
estado de disponibilidade para com as pessoas 
da pesquisa de campo. Em muitos momentos é 
preciso ter paciência e superar situações de 
cansaço. Às vezes, também, faz-se presente 
uma ansiedade, pois parece que “nada está 
acontecendo”, nesses momentos é necessário 
“vivenciar essa sensação em estado de 
observação”, continuando com a atenção para a 
pesquisa. Deve ser evitado o uso dos celulares 
durante a pesquisa de campo. Muitas vezes o 
celular cumpre uma função de possibilitar uma 
fuga, é um meio da pessoa em campo se 
distrair para não ter que lidar com os seus 
próprios sentimentos durante o campo.

A condição de vulnerabilidade inerente a 
este tipo de pesquisa pode provocar uma 
ansiedade, a qual faz com que o pesquisador 
queira resolvê-la através da fala ou de ações 
que o coloquem numa situação de interação. 
A relação entre o pesquisador e os pesqui-
sados deve ser estabelecida de maneira real e 
não idealizada. Há momentos em que a 
sensação é de que nada está acontecendo, os 

quais requerem vivenciar essa sensação em 
estado de observação. Importante ter cons-
ciência de que o pesquisador é avaliado pelos 
pesquisados a todo o momento, observando 
as suas ações, suas intenções, se ele respeita as 
regras do lugar. O pesquisador deve estar 
atento onde se posiciona, não invadindo, pois 
cada espaço tem o seu significado. 

Estar em campo requer um estado diferen-
ciado do pesquisador, de muita atenção e 
silenciamento interno, no qual se evita 
qualquer tipo de julgamentos, reconhecendo 
quando há preconceitos arraigados em si 
mesmo.  A situação que se propõe é de uma 
vivência onde não cabem interferências do 
pesquisador no meio em que pesquisa 
calcadas nos próprios valores.

Este tipo de pesquisa exige estar inteiro em 
campo, com base, eixo e modulação tônica 
fazendo um trabalho minucioso internamente e 
observando à sua volta os espaços e as pessoas. 
A fluidez na relação com os pesquisados vai 
sendo atingida com o desenvolvimento da 
pesquisa. Mesmo assim, a atenção aos fatores já 
enunciados deve ser constante. Um momento 
prazeroso vem a ser aquele no qual o 
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pesquisador vivencia o estado de coabitar com 
a fonte. (RODRIGUES; TURTELLI, 2021, p.130-131)

Por um momento o pesquisador vive aquela 
paisagem da pesquisa de campo como se per-
tencesse a ele. Isto significa que ele está 
co-habitando com a fonte. Neste patamar 
ocorrem apreensões de elementos fundamen-
tais, não verbais, que o corpo assimila e guarda e 
que só serão expressos no trabalho de labora-
tório. Os laboratórios estão presentes nesta fase, 
mas se farão mais intensos no final. 
(RODRIGUES, 2003, p.107)

Como mencionado por Rodrigues (2003, 
p.111), o corpo da pesquisadora ou do pesqui-
sador em campo é aquele “pronto para entrar 
em cena”, isto é, um corpo sensível e flexível 
para se relacionar corporalmente no nível das 
sensações. Este corpo está longe de ser solto e 
relaxado. No entanto, este não é o corpo da 
cena, é o das coxias, ou seja, o contexto da 
pesquisa de campo, não é o lugar da perfor-
mance da pesquisadora ou do pesquisador, 
não é o momento dela ou dele querer que o 
foco dos “holofotes” esteja sobre si, querer que 
a atenção seja voltada para si.

Assim sendo, se acontece um convite para 
que a pesquisadora ou pesquisador participe de 

[...] a pesquisadora ou 
pesquisador busca estabelecer 
uma relação profunda, 
sensória, com as pessoas da 
pesquisa de campo, procurando 
perceber como é sua realidade, 
procurando colocar-se no lugar 
do “outro”, não como uma 
pesquisadora que vai fazer o 
que o “outro” faz, e sim, como 
uma pesquisadora que ao 
observar e se sintonizar 
sinestesicamente e 
afetivamente com o “outro” 
procura ter a percepção do  
que o outro sente.
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alguma ação, por exemplo, para que dance o 
Batuque de Umbigada junto com as pessoas do 
campo, ela ou ele pode aceitar o convite e expe-
rimentar dançar em algum momento, mas deve 
ir moderadamente, pois esse não é o local para a 
sua performance, não é local para que ele 
mostre suas habilidades nem para que se divirta.

Nesse contexto, experimentar fazer o que o 
outro faz, vem no sentido de tentar 
compreender melhor como o outro se sente 
fazendo aquilo e não, de se tornar o outro (por 
exemplo, nesse caso, tornar-se uma batuqueira 
ou batuqueiro). Lembrando o que já foi dito 
anteriormente: a pesquisadora ou pesquisador 
busca estabelecer uma relação profunda, 
sensória, com as pessoas da pesquisa de 
campo, procurando perceber como é sua 
realidade, procurando colocar-se no lugar do 
“outro”, não como uma pesquisadora que vai 
fazer o que o “outro” faz, e sim, como uma 
pesquisadora que ao observar e se sintonizar 
sinestesicamente e afetivamente com o “outro” 
procura ter a percepção do que o outro sente.

Por conseguinte, uma pessoa em pesquisa 
de campo irá ouvir mais do que falar  
e enxergar mais do que ser vista.  

Uma pessoa em pesquisa de campo irá ouvir mais 
do que falar e enxergar mais do que ser vista.

Médiuns em ritual de 
Terecô. Tenda Padre 

Cícero. Grota do Meio, 
São Miguel do Tocantins 

(TO). 2013. 
Foto: nara Cálipo

Mestra e médium em 
ritual de Terecô. Tenda 
Padre Cícero. Grota do 
Meio, São Miguel do 
Tocantins (TO). 2013.
Foto: nara Cálipo
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Também não é o local para tentar suprir as 
próprias carências afetivas. Existe uma abertura 
emocional, mas ela tem limites, a pesquisadora 
ou pesquisador mantém sua identidade de 
pesquisador. É uma relação profissional da 
qual o afeto faz parte (RODRIGUES, 2003).

[...] O que nos põe em conversa com alguém 
não é o que temos em comum: uma conversa só 
apoiada no que temos em comum, os pontos de 
identidade, é uma espécie de reiteração de mim 
mesmo [...] é conversa com o Mesmo, não é 
conversa com o Outro, não é conversa com 
alguém. [...] conversa, para ser conversa com 
alguém, não se faz por identidade, não se faz por 
muita ou pouca identidade. A conversa não 
dependerá do que temos, mas de um despoja-
mento [...] Não é identidade o que faz conversar, 
é a igualdade, todo mundo é gente: não é a dife-
rença que impede conversar, a desigualdade é 
que impede, é o antagonismo de classes, o pri-
vilégio de reservar a alguns a humanidade. 
Desde então, conversar não é se associar aos 
idênticos, é comunicação entre iguais, todos 
humanos. Desde então, conversar é sair de si 
para alguém. Numa conversa com alguém, ali-
mentamo-nos do que temos de diferente – na 
conversa de alguém com alguém, cresce pro-
gressivamente o sentimento e a troca das 
diferenças, cresce não a identidade, mas a 

proximidade. Quem se toma por idêntico ao 
outro, desconhece, ofende. Quem se toma por 
superior, rebaixa e rebaixa-se, fica aquém do 
Dom de conversar, de colaborar, de comungar 
[...] Conversar de igual para igual é entregar-se, 
é desarmar-se: nessas horas a gente chega a 
conhecer algo dos outros, seus signos, seu 
trabalho, seu sofrimento: é a hora em que a 
gente conhece não como que conhece – é hora 
de a gente conhecer como quem ama. (COSTA, 
2004, p.148-149)

A pesquisadora ou pesquisador também é 
pesquisado em campo. As pessoas do campo 
querem saber quem é essa pessoa que está ali, 
se ela é confiável, o que ela faz, o que ela 
pensa. Possivelmente ocorreria o mesmo 
conosco se alguém viesse nos pesquisar. Às 
vezes ocorrem situações que acabam sendo 
“testes de entrada” para o universo das 
pessoas do campo. Costa (2004, p.59) cita o 
“episódio da caneca”:

Episódio da caneca. No intervalo para o 
cafezinho (que hoje não existe mais), por volta 
das nove horas da manhã, todos nos reunimos 
próximo a uma plataforma de concreto que nos 
serviu de mesa para a garrafa térmica e as 
canecas – estas, na realidade, latinha de refri-
gerante cortadas pela metade, muito 
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amassadas e encardidas (foram retiradas de um 
latão de lixo). Grudavam nas mãos, de tão sujas 
que estavam. E vinha a indignação: “Ó como 
são suja essas caneca! Ó que imundície! Aqui 
que nóis toma café!”.

Depois, finalmente, todos empunharam suas 
canecas para o trago de café. Mas, por um 
instante, detiveram-se como que ansiosos. 
Pareciam observar-me com hesitante expecta-
tiva: iria o tal jovem forasteiro – gente de outra 
classe – sujeitar-se a beber naquela caneca suja?

Silêncio.
Quando enfim bebi do café, a ansiedade 

pareceu evaporar-se. Entre nós instaurou-se uma 
espécie de relaxamento. Desde então, passamos a 
conversar, ríamos muito, contávamos histórias, 
casos engraçados e piadas. O “episódio da 
caneca” pareceu valer como uma prova de inte-
gração ao grupo, um ritual de passagem para 
outro mundo. (COSTA, 2004, p.59)

Porém, isso não significa que devemos parti-
cipar de tudo o que nos é proposto em campo. 
Cada pesquisadora ou pesquisador deve saber 
dos seus próprios limites.

Podemos dizer que o campo é o lugar dos 
conflitos e dos encontros. A pesquisadora ou 
pesquisador vive em campo momentos nos 
quais se sente impotente ou extremamente 
incomodado, e outros nos quais se fascina 

com a beleza e a força do que vê. Também há 
aquelas situações nas quais ela ou ele se sente 
acolhida e aceita. Todos esses estados emocio-
nais precisam ser vividos sem julgamentos, 
inclusive quando a ou o estudante percebe os 
seus próprios preconceitos. Nessas ocasiões é 
importante detectá-los e não agir a partir deles.

Os contextos das pesquisas de campo fre-
quentemente apresentam precariedades em 
termos de infraestrutura básica, bem como, 
situações de injustiças sociais. São condições 
sociais difíceis de serem mudadas, o que leva ao 
sentimento de impotência e aos conflitos 
internos. Por exemplo, as situações de intole-
rância religiosa que são vividas pelas pessoas 
dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, o 
preconceito com as religiões de matrizes afri-
canas é muito arraigado na sociedade brasileira, 
é algo difícil de ser mudado, mas possível de se 
buscar fazer um trabalho contínuo nessa 
direção. Uma vez, uma dirigente de um Terreiro 
de Umbanda relatou sobre uma situação de 
intolerância religiosa sofrida por ela e disse, 
consternada: “eles acham que eu sou o 
demônio, imagina, eu, o demônio”.

Sempre que possível devemos ajudar 
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materialmente os campos aonde vamos, de 
acordo com as necessidades do lugar e com as 
nossas possibilidades.

Em campo ocorrem questionamentos que, 
muitas vezes, podem levar o intérprete a conflitos 
internos. O choque de valores, o estranhamento 
e o sentimento de impotência que podem ser 
gerados no campo fazem o intérprete, neste 
método, lidar com o seu próprio etnocentrismo. 
Segundo Rodrigues (2003, p.109):

No Co-habitar com a Fonte é fundamental 
que o pesquisador entre em contato com o 
outro sem julgamentos. Isto envolve con-
flitos, porém quando o pesquisador  
redireciona os seus preconceitos ao 
compreendê -los, passa realmente a ver o 
outro e os seus espelhamentos. Tem-se 
verificado que com essa atitude a pessoa que 
está sendo pesquisada passa a ter um inte-
resse genuíno pelo pesquisador, e dessa forma 
o pesquisado converte-se em pesquisador. 
Para ambos há uma transfusão de energias, 
que se misturam e se combinam, realizando 
uma entidade humana que é fruto desse tipo 
de interação: inteiramente profissional onde o 
afetivo é um elemento que faz parte.

Em experiência de campo de uma intérprete com 
agricultores de Minas Gerais, ela pôde perceber 
claramente como o pesquisado a testou e inves-
tigou, até chegar em uma relação de confiança:

No decorrer da pesquisa  
de campo, pouco a pouco, a 
partir do despojamento de 
ambas as partes, é 
construída uma relação de 
proximidade e de igualdade 
entre a pessoa que pesquisa 
e a que é pesquisada.  
A partir desse momento, 
uma troca humana começa 
a acontecer, a qual nutre 
afetivamente a ambos  
os lados. 



Co
m

o 
es

ta
r 

em
 C

am
po

247

Co
m

o 
es

ta
r 

em
 C

am
po

246

Com ele vivi momentos significativos 
em que fui testada, até conquistar sua 
confiança. Por exemplo, quando, no 
primeiro dia, fui almoçar em sua casa, ele 
me disse: ‘Não repara, a comida hoje lá em 
casa é de marmita’. Enquanto almoçá-
vamos, notei que ele me observava, para 
ver se eu comeria mesmo. Só ao perceber 
que eu comia bastante e com gosto, sen-
tiu-se mais à vontade. Aos poucos [...] o 
estranhamento foi diminuindo entre nós. 
Ensinou-me como colher uvas, com 
cuidado, para ‘não deixar o rastro das 
mãos nelas’ (TEIXEIRA, 2007, p.12-13).

Na perspectiva do método BPI, se não há uma 
abertura da parte do pesquisado, se ele não teve 
empatia e sintonia com o pesquisador e o pesqui-
sador com ele, se não há uma reciprocidade, este 
não será um campo de pesquisa que terá conti-
nuidade, deve-se procurar outro local. As próprias 
pessoas pesquisadas são quem atestam se houve 
ou não essa reciprocidade, através dos seus gestos, 
das suas falas e das suas atitudes de abertura e 
acolhimento em relação ao pesquisador. 
(RODRIGUES; ET AL.; 2016, p.558-559)

No decorrer da pesquisa de campo, pouco a 
pouco, a partir do despojamento de ambas as 
partes, é construída uma relação de proximi-
dade e de igualdade entre a pessoa que pesquisa 

e a que é pesquisada. A partir desse momento, 
uma troca humana começa a acontecer, a qual 
nutre afetivamente a ambos os lados. A partir 
desse encontro, a pessoa que pesquisa não será 
mais a mesma quando ela voltar para o seu 
lugar. Como dissemos anteriormente, na 
medida em que o pesquisador se desloca do seu 
lugar social de conforto e vive uma relação de 
alteridade no encontro com a pessoa da 
pesquisa de campo, não é possível depois disso 
“retornar ao idêntico” (VILAS, 2007, p.233).

A confiança entre nós foi crescendo. Senti que 
ele me aceitara, quando me ofereceu o seu boné 
para eu me proteger do sol, no meio da tarde. Aos 
poucos, constatou que eu estava ali para aprender, 
para trocar, não para explorá-lo. Mais tarde me 
disse que eu era diferente dos jornalistas que já 
haviam estado ali para registrar em vídeo a 
colheita e que nunca mais voltaram, nem para 
lhe dar uma cópia desse registro.

Com o passar do dia, à medida que me 
aceitava, O. ia conversando mais e mais. 
Partilhou momentos difíceis, experiências de 
vida, alegrias e tristezas. Falou da época em que 
ele e sua família vendiam frutas e legumes, na 
feira de domingo de Pouso Alegre: “Quando 
vendíamos uva na feira, o povo não dava muito 
valor... Eu não suportava aquelas madames que 
vinham, reviravam a uva, não compravam e 
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ainda falavam que a uva tava feia!... Ninguém dá 
valor ao agricultor!” Confessou-me, também, a 
sua indignação diante da falta de postos de 
saúde na região rural em que mora. Enquanto 
me ensinava a colher uvas, eu lhe falei sobre a 
minha experiência com a colheita de café, 
quando pesquisei boias-frias em Heliodora-MG, 
entre 1999 e 2000. E então ele me contou sobre a 
morte de sua filha, causada por um acidente na 
rodovia Fernão Dias, que passa em frente à 
Chácara onde mora. [...]

Nesse dia, senti em alguns momentos, as 
emoções dele. E também o cansaço do corpo a 
colher, a ardência da pele por causa do sol, o 
contato com a terra. Apreendi sinestesicamente o 
campo no meu corpo e co-habitei, porque em 
algum momento me senti como se fosse uma colhe-
dora. A convivência com os outros (no caso, com 
esses roceiros) havia despertado o meu lado roceira, 
presente no meu inventário, pois sou descendente 
de roceiros dos dois lados da minha família.

Quando fui embora para a casa e tive que 
pegar o ônibus na beira da estrada, tive a cons-
ciência de que algo tinha mudado. Estava mais 
despojada não só externamente, com roupa e 
cara de roceira, mas internamente também. 
(TEIXEIRA, 2007, p.13-14)

O estrangeiro que chega à Prefeitura da 
Cidade Universitária pode ser acolhido pelos 
varredores com muita cordialidade. O estudante 
– se assim o desejar – pode viajar na cabine, e não 
na caçamba da caminhonete; pode preferir os 

serviços considerados mais leves, a vassoura mais 
nova, pode não compartilhar a “caneca” suja para 
o trago do café. Não deixará de ser tratado com 
respeito e boa educação, gentileza. Mas nunca 
poderá conversar, nunca será visado como 
parceiro para a verdadeira conversa. Não poderá 
conversar enquanto se mantiver no “respeito”, à 
distância social e política entre nós e os garis. Na 
sociedade dos antagonismos, de cidadãos em 
classes verticalmente hierarquizadas, se nos con-
centrarmos nos postos e posições privilegiados 
concentramo-nos no máximo em cortesia 
burguesa – assinalar desejo de igualdade supõe 
viajar na caçamba, assumir serviços leves e 
pesados, beber da caneca suja de que todos os 
rebaixados se servem: isso não é suficiente, mas é 
necessário como mensagem de amizade, como 
forma utópica de antecipação de um mundo 
para todos – e os rebaixados são muito sensíveis 
àquelas horas em que, para estar com eles, ultra-
passamos o desconforto, o cansaço pesado, o 
nojo: a humildade do altivo faz encontrar a altura 
do humilhado, e a conversa começa.

São como provas de ingresso que exigem des-
pojamento, libertarmo-nos do muito nosso, 
somente nosso, para um mundo que deverá ser de 
todos. Em provas de ingresso o estrangeiro nem 
sempre precisa se esforçar, basta ficar ali, dispo-
nível, entregue por assim dizer [...] São horas 
alegres, não há outra coisa a dizer, paradoxal-
mente alegres: chacoalhação na caçamba, 
transpiração e alguma dor na lombar, canecas 
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aversivas, mas alegria de comunhão. A prova, 
a situação difícil ou afl itiva, a provação, vira 
refeição subjetiva, companhia – provamos 
alguém e alguém nos prova, comemos gente e 
somos comidos, degustação do outro, degustação 
de mim pelo outro”. (COSTAS, 2004, p.152-153)

Na experiência de convivência com os garis, 
o olhar do pesquisador se libertou, considerou 
novidade, cresceu. Ao mesmo tempo, vivência 
dolorosa e feliz. Há que se considerar o estado 
alterado para o qual passei, modifi cando e 
incrementando percepções e interpretações. 
Os garis abriram meus olhos. Alguma 
consciência emergiu. Passei a ver as coisas que 
não via. Passei a ouvir coisas que não ouvia. 
Passei a sofrer por coisas pelas quais não sofria. 
Pano de fundo tornou-se fi gura. O drama da 
luta de classes, já tão enraizado socialmente, 
contaminando a seiva que vitaliza nossas 
relações com o outro, transformando nossa 
visão em cegueira, escancarou-se. A estrutura 
dos meus raciocínios fi cara insólita: minha 
compreensão do mundo passou a precisar de 
alicerces outros. Quando me dou conta da 
metamorfose, nunca concluída, sempre em 
processo, noto alargamento da minha 
comunicação com coisas e pessoas. 
(COSTA, 2004, p.137)

A partir do encontro 
interpessoal em 

campo, a pessoa que 
pesquisa não será mais 

a mesma quando ela 
voltar para o seu lugar.

Cazumbá do Boi Santa 
Fé. São Luís (MA). 2015. 

Foto: Mariana Floriano.



Espetáculo "O Corpo 
como Relicário". 
Núcleo BPI. Fábrica 
Flaskô, Sumaré (SP). 
Foto João Maria. 2017

6

Os laboratórios 
da pesquisa 
de campo

Os laboratórios no método BPI, também
chamados de dojos, são espaços nos quais as 
e os intérpretes vivem fortemente a plastici-
dade, a mutabilidade e a fl exibilidade de 
suas imagens corporais. Esses espaços são 
circunscritos em torno da pessoa, com um 
risco de giz, um barbante, ou outro material, 
e confi guram-se como parte do próprio 
corpo. Com o desenvolvimento dos traba-
lhos, à medida que o corpo vai se projetando 
mais no espaço, os dojos também são 
ampliados, acolhendo as representações das 
imagens internas. (RODRIGUES, 2010, p.03)

Dentro dos dojos, com a condução de uma 
diretora ou diretor, a ou o intérprete trabalha 
a Técnica dos Sentidos do método BPI, ou 
seja, os “circuitos de imagens/sensações/
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emoções/movimentos, não importando a 
ordem com a qual eles se apresentem” 
(RODRIGUES, 2010, p.02). Por meio dessa 
técnica, conteúdos inconscientes tornam-se 
conscientes, a ou o intérprete “modela em 
seu corpo os corpos frutos de suas imagens, 
com tonicidade. Posturas e impulsos tornam-
- se formas em movimento com significados” 
(idem, ibidem).

No período das pesquisas de campo,  
os laboratórios têm principalmente duas 
funções, a de preparar o corpo para a 
pesquisa e a de possibilitar reconhecer o 
que foi mobilizado no corpo da pesquisa-
dora ou pesquisador a partir das vivências 
em campo.

No momento das preparações para ir a 
campo, os laboratórios auxiliam a ampliar 
a percepção e o reconhecimento do próprio 
corpo. Ampliar a percepção tem o sentido 
de chegar a um estado de corpo mais 
poroso, mais propício para captar sensivel-
mente aquilo que será vivenciado em 
campo. O autorreconhecimento auxilia na 
manutenção do equilíbrio emocional, bem 
como, esse contato consciente com as 

próprias emoções favorece a identificação 
das emoções em campo.

O dojo, nesse momento, também possibi-
lita que a pessoa distinga aspectos de si que 
estavam velados, isso leva a uma maior plas-
ticidade e disponibilidade para entrar no 
percurso das emoções, sensações, imagens e 
movimentos, tendo as memórias do corpo 
como substrato.

No BPI desenvolve-se um trabalho corporal 
de maneira a estabelecer um contato mais 
profundo principalmente no que diz respeito 
as memórias relacionadas a algumas crenças 
ou valores culturais. Guardadas no corpo estão 
as memórias impressas como a do vencido e 
do vencedor, a do colonizador e do colonizado. 
Se não houver um contato com esses con-
teúdos, que habitam no corpo consciente ou 
inconscientemente, não se tem como estabe-
lecer a relação proposta na pesquisa de campo. 
(RODRIGUES, 2003, p.110)

Após iniciado o campo, os dojos passam a 
também desempenhar a função de propiciar 
o reconhecimento do que foi mobilizado no 
corpo a partir da pesquisa de campo. Surgem 
nos laboratórios imagens de paisagens 
vividas na pesquisa de campo, misturadas a 
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O reconhecimento em laboratórios do que foi 
mobilizado no corpo a partir da pesquisa de campo.

Laboratórios da pesquisa de campo realizados pelo 
Núcleo BPI dentro do projeto "O Corpo como Relicário" 
dirigido por Graziela Rodrigues. Pirenópolis (GO). 2017. 
Fotos: João Maria silVa.

Intérpretes Mariana 
Floriano, Elisa Costa e 
Larissa Turtelli (da 
esquerda para a direita)

Intérpretes Nara Cálipo, 
Mariana Floriano, 
Larissa Turtelli, Mariana 
Jorge, Natália Alleoni, 
Elisa Costa e Flávio 
campos (em pé, da 
frente para o fundo) e a 
diretora Graziela 
Rodrigues (sentada).

paisagens inventadas e outras da vida pessoal 
da ou do intérprete. Nem sempre aquilo que 
chamou a atenção em campo irá surgir nos 
laboratórios. Às vezes, é um detalhe, algo que 
nem chamou a atenção quando se estava em 
pesquisa de campo, o que irá propiciar um 
grande fluxo de sensações, imagens e movi-
mentos nos dojos.

Por exemplo, ocorreu uma pesquisa de 
campo na qual o olhar de uma pessoa do 
campo surgiu depois nos laboratórios 
trazendo todo um contexto, não vivido em 
campo, de revolta, raiva, determinação e 
uma tristeza antiga. Apenas depois desses 
conteúdos surgirem em dojo, a pesquisa-
dora pôde ter consciência de que no olhar 
dessa pessoa havia esses sentimentos. 
Porém, as histórias vividas em dojo, que 
foram deflagradas a partir desses senti-
mentos, não ocorreram em campo, foram 
um modo do corpo da pesquisadora simbo-
lizar esses sentimentos presentes no olhar 
da pessoa do campo. Por outro lado, essa 
vivência também possibilitou que a pesqui-
sadora identificasse o quanto esses 
sentimentos estavam presentes em seu 
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histórico de vida pessoal, fazendo parte da 
sua identidade corporal1.

Desse modo, após o início das pesquisas de 
campo, as vivências nos dojos ganham uma 
maior fluidez. Muitas vezes, as alunas e 
alunos se surpreendem com a concretude 
com a qual as imagens e sensações passam a 
surgir nos laboratórios, integrando sensivel-
mente os movimentos.

Os espaços do dojo vão sendo preenchidos 
por inúmeras paisagens. Paisagem no 
método BPI é o espaço onde se desenvolvem 
experiências de vida, que se instauram no 
corpo (RODRIGUES, 2018, p.24). As imagens 
antes mais difíceis de serem percebidas 
ganham definição e maior nitidez. Conteúdos 
inusitados surpreendem a pessoa em processo, 
pois aquilo que a princípio não lhe chamou a 
atenção em campo instaura-se em seu corpo  
e no espaço do dojo.  O pesquisador vivencia 
uma sensação de estar com o seu corpo cheio 
de conteúdos prontos para serem revelados.   
A pesquisa de campo feita dessa maneira 
propicia um maior dinamismo dos 
movimentos, sensações, sentimentos e 
imagens nos laboratórios dirigidos. 
(RODRIGUES; TURTELLI, 2021, p.131)

Com essa dinâmica do ir e vir entre as 

1.  
A identidade corporal, 
segundo Tavares (2003, p. 104), 
está ligada “[...] à vivência e 
ao reconhecimento de nossas 
percepções. Isso permite 
constante coesão dessas 
percepções e construção de 
um ‘eu corporal’ [...] a base 
do sentido do eu está no 
reconhecimento do corpo 
e no desenvolvimento de 
representações mentais do 
corpo coerentes com nossa 
realidade existencial [...] Pelo 
reconhecimento do mundo 
externo de forma corporal 
o sujeito se estrutura como 
uma identidade corporal”.

pesquisas de campo e os laboratórios, o 
corpo se amplia e ganha flexibilidade, passa 
pelo conflito ao reconhecer determinados 
aspectos de si, mas também adquire uma 
maior disponibilidade e abertura para o 
contato, tanto interno, quanto externo. Esse 
aumento do que a pessoa vê fazendo parte 
de si, repercute no seu olhar, ela é capaz de 
enxergar e de aceitar melhor o outro em 
campo à medida que também passa a 
aceitar aspectos seus, antes rejeitados por 
ela mesma.

No ir e vir do campo aos laboratórios há 
um evidente embate onde valores e referen-
ciais do pesquisador são revistos por ele 
mesmo, às vezes com muito incômodo. Se 
isso por um lado gera desconforto, por outro 
proporciona uma oportunidade de atingir 
outro estado: de flexibilidade e expansão do 
próprio corpo.

Muitas vezes, aquele pesquisador que via 
o campo como algo muito distante de si, 
quando vivencia um estado de familiaridade 
com o mesmo, sente como se essa porção  
do campo fizesse parte dele. Isso amplia o 
seu corpo porque ele entende e aceita algo 
de si antes rejeitado. (RODRIGUES; TURTELLI, 
2021, p.132)
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No decorrer desta fase o corpo do 
pesquisador vai se modificando. O que mais 
se observa e um aumento de disponibilidade 
e abertura que permitem aprofundar o 
significado das interações do pesquisador 
com o campo. A linguagem corporal do 
campo de pesquisa vai se impregnando em 
seu próprio corpo. Neste momento o seu 
corpo se expande. [...]

À medida que o conteúdo interno amplia, 
o contato externo também é ampliado. Fica 
evidente que esta fase irá possibilitar a 
criação de uma Dança que não começa com 
uma ideia fora do corpo e sim de um manan-
cial de conteúdos que emergem do próprio 
corpo do pesquisador, acionado pelo seu 
Co-habitar com a Fonte. Esta experiência 
tem demonstrado uma vitalidade corporal 
que até o presente momento não foi encon-
trada em outras formas de agir. (RODRIGUES, 
2003, p.108)

Assim, trabalhamos nos laboratórios 
aquilo que foi acionado no corpo da pesqui-
sadora ou do pesquisador devido às suas 
vivências em campo. O que o corpo irá exte-
riorizar não é algo eleito pela aluna ou aluno, 
nem pela diretora/professora. Por vezes, 
alguns embates são necessários até que a 
pessoa aceite aquilo que seu corpo expressa, 

que pode ser uma parte de si que ela quer 
negar, à medida que alguns conteúdos 
inconscientes vão se tornando conscientes.

No campo de pesquisa, encontra-se algo 
que possui uma relação íntima com algo da 
pesquisadora ou pesquisador, um ponto de 
confluência, que será o cerne da criação artís-
tica e que só será revelado no processo dos 
laboratórios.

Quando o intérprete volta da pesquisa de 
campo é estabelecido o procedimento de 
laboratórios dirigidos e aquilo que foi 
mobilizado em seu corpo a partir da pesquisa 
começa a ser expresso. No corpo do 
intérprete há uma profusão de imagens, de 
sensações, de emoções que nos laboratórios 
tornam-se movimentos. Nesse momento não 
há nenhuma preocupação por parte do 
intérprete e do diretor, nem em interpretar o 
que está sendo dito no corpo, nem em 
delinear a dramaturgia.

Nesse fluxo através do movimento há os 
momentos de silêncio – nos quais os 
movimentos vistos externamente são 
mínimos –, num exercício de uma profunda 
percepção das microrreações corporais. É aos 
poucos que se tem a clareza do que será a 
criação artística; ela vai sendo alcançada 
através da percepção de uma qualidade de 
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movimento que transita do inconsciente para 
o consciente, tendo relação com algo da 
história de vida do intérprete em confluência 
com a pesquisa de campo promovida. 
(RODRIGUES, ET AL., 2016, p.562-563)

Muitas imagens, sensações  
e emoções modelam o corpo 

das e dos intérpretes em 
movimento nos laboratórios.

Laboratório da pesquisa de 
campo realizado pelo Núcleo 

BPI dentro do projeto "O Corpo 
como Relicário" dirigido por 

Graziela Rodrigues.  
Pirenópolis (GO). 2017. 

Intérpretes Nara Cálipo e 
Mariana Floriano (ao fundo)

Fotos: João Maria.



7

Retorno  
às pessoas 
pesquisadas

Na pesquisa de campo realizada no 
método BPI, como já foi descrito anteriormente, 
é essencial a construção da relação de afeto, 
respeito, empatia, confiança entre pessoas 
pesquisadoras e pesquisadas.

Por isso, é fundamental que desde o início  
da investigação, a pesquisadora ou pesquisador 
peça licença para entrar em campo, para 
fazer todos os registros escritos e audio–
visuais, como também dê algum retorno  
às pessoas pesquisadas, principalmente, no 
final do seu estudo. Portanto, esse retorno faz 
parte do processo de investigação e criação 
no método BPI.

É imprescindível que todo, ou pelo menos 
uma parte, das cópias do material coletado 
em fotos e vídeos pelas pesquisadoras e 

Mascarado na festa do 
Divino em Pirenópolis (GO). 
Foto João Maria. 2017.
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pesquisadores, seja no final do estudo doado 
à comunidade investigada, bem como os 
frutos na linguagem escrita dessa pesquisa 
(artigos, livros, dissertações, teses, entre 
outros). Esse retorno do pesquisador às 
pessoas pesquisadas para levar registros 
audiovisuais, escritos e de outras formas aqui 
relatadas é importante. É um compromisso 
dele com o campo, é um momento de 
fechamento daquela etapa do estudo.   
Além disso, as pesquisadoras e pesquisadores 
devem, dentro das suas possibilidades, 
auxiliar os contextos nos quais vão pesquisar, 
por exemplo, com doações ou com uma ajuda 
financeira para a realização dos rituais, das 
manifestações ou para beneficiar o cotidiano 
da comunidade estudada.

Isso é uma prática orientada aos estu-
dantes do curso de graduação em Dança nas 
pesquisas feitas através do método BPI na  
disciplina de Dança do Brasil IV, nas Iniciações 
Científicas, nos Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCCs) de Bacharelado, bem como  
nas realizadas nos Mestrados e Doutorados 
no Programa de Pós-graduação em Artes da 
Cena da Unicamp.

7.1  Dançar para a Fonte: um retorno 
singular no método BPI às pessoas 
pesquisadas

No método BPI, uma maneira de retorno às 
pessoas pesquisadas é levar o espetáculo ou 
síntese artística – resultante do processo da 
pesquisa – para elas assistirem, de preferência 
no local em que foi realizada a investigação.

Assim, trabalhos artísticos criados no 
método BPI já foram apresentados em 
terreiros de Umbanda, de Terecô, em 
comunidades indígenas, em galpão de 
colhedores de uva, em quadra de Escola de 
Samba, em praça no centro de São Paulo, 
entre outros espaços dos rituais ou segmentos 
sociais estudados.

Esta vivência acaba sendo uma outra etapa 
da investigação, que ao longo dos quarenta 
anos de desenvolvimento dos estudos neste 
método tem comprovado a sua importância 
tanto para as pesquisadoras e pesquisadores 
como para as pessoas pesquisadas.

Como aponta este trecho do artigo coletivo 
escrito por Rodrigues e colaboradores 
(RODRIGUES & ALL, 2016, pp.559, 569, 570.): 
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Tem sido uma constante no método BPI o 
retorno ao campo de pesquisa após o término 
da criação artística, com o intuito de compar-
tilhá-la com os pesquisados. Esta é uma 
vivência singular, um momento de reencontro 
entre o intérprete e as pessoas do campo 
investigado a partir de outra perspectiva. Um 
espaço cênico é montado em campo e, para 
muitas das pessoas pesquisadas, será a 
primeira vez que assistirão a uma apresen-
tação cênica com esse viés espetacular. Por 
alguns momentos o intérprete será o foco das 
atenções e, os pesquisados, os observadores.

Nessa situação há uma exposição do 
intérprete frente às pessoas do campo: ele se 
dispõe a viver um estado de vulnerabilidade e 
isso é captado por elas. O conteúdo expresso 
na criação artística também faz parte delas, 
com isso, muitas vezes, ocorre uma situação  
de espelhamento, na qual o pesquisado 
enxerga-se no pesquisador, aprofundando a 
relação entre ambos. A partir dessa conjuntura, 
o pesquisado passa a ver o pesquisador sob um 
outro prisma.

Para os artistas que se desenvolvem no BPI, 
tal circunstância é o momento de maior 
validação de todo o trabalho - incluindo as 
pesquisas de campo e o espetáculo criado. Os 
depoimentos de várias pessoas do campo, em 
relação aos trabalhos artísticos apresentados  
a elas, demonstram que, além dos pesquisados 
geralmente se identificarem com as 

personagens e com o que é dançado, desse 
modo entendem melhor o processo da pesquisa 
realizada e o seu porquê. Ao apreciarem os 
trabalhos artísticos, eles em geral se 
sensibilizam e sentem-se agraciados.

Desde o primeiro espetáculo criado no 
método BPI, Graça Bailarina de Jesus ou Sete 
Linhas de Umbanda, Salvem o Brasil, o retorno  
ao campo foi realizado. Essa apresentação foi 
notificada em matéria de jornal da seguinte 
forma: “Um novo espetáculo da Ensaio Teatro  
e Dança estreia no Distrito Federal, cercado de 
uma rara dose de novidade, insolitude e 
ineditismo. pela primeira vez.

Já nessa primeira apresentação de retorno ao 
campo foi dado um depoimento significativo 
sobre a mesma:

A Tenda Beneficiente Xangô Ayrá do 
Caboclo Ytajacy sente-se clareada com o 
fulgor de sua arte. ‘Graça Bailarina de 
Jesus ou Sete Linhas de Umbanda Salvem 
o Brasil’ é uma representação de dor e de 
salvação; de corpo e de alma; de vida e de 
morte. É a dança mágica do sofrimento, 
da miséria, da humilhação e da loucura 
cotidiana que apesar de tudo isso é, para-
doxalmente bela e feiticeiramente divina1.

Cita-se outros depoimentos das pessoas dos 
campos pesquisados em relação aos trabalhos 
artísticos:

1. 
Carta do babalorixá 
Raul de Xangô dada 
a Graziela Rodrigues 
após a apresentação do 
espetáculo em sua tenda 
de Candomblé e Umbanda.
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“
[...] A maior reflexão extraída do 

espetáculo é o respeito e o entendi-
mento sobre a religião de matriz 
africana, o respeito às mulheres e a 
compreensão do tema do espetáculo 
(Umbandista em Belém).

Sou umbandista e parabenizo este 
tema estar presente num cenário artístico 
(Umbandista em Recife).

Não é uma dança como as outras que 
vocês conhecem. É diferente. É uma 
dança de sentimento. Dos sentimento 
do lado das feminina [...] Por exemplo, 
que sente medo, quando o filho tá 
doente, que fica triste, das dificuldade 
que passam, da luta pra superar isso, 
pra cuidar dos filho. É isso, que traz as 
coisas que as mulheres passam 
(Indígena Xavante no Mato Grosso).

Com essa sua apresentação [...] o que 
você tá querendo levar não é uma coisa 
fácil. É uma coisa difícil. É um desafio 
com seu povo. Você tá desafiando, você 
vai desafiar. Mas no começo pode dar 
problema pra você, mas se as pessoa 
entender, eles vão procurar você 
também. Que é uma coisa certa, que é 
uma coisa forte mesmo (Indígena 
Xavante no Mato Grosso). [...]

Eles se envolveram 
gradativamente com  
a pesquisa e no dia da 
apresentação artística, um 
dos investigados que havia 
ensinado a pesquisadora a 
colher uvas, ajudou-a  
a montar o cenário, 
colocando a lona de 
caminhão como pano de 
fundo da apresentação  
e auxiliando a prender  
as uvas no arco da 
carroça-altar cênica.
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O franco interesse do pesquisador pelo 
pesquisado muitas vezes faz este sentir-se 
reconhecido por aquilo que vive. Em pesquisa 
de campo em Tocantins teve-se o seguinte 
depoimento do pesquisado a respeito do 
trabalho da pesquisadora:

E a pessoa se dedica num trabalho, 
para ver as situação das comunidades 
mais carentes. E faz parte da vida, do 
mundo, né? Mas nem todo mundo 
conhece, gostaria que muitas pessoas se 
deslocassem, né? Se deslocassem para 
conhecer, para divulgar como é que 
passa as pessoas dentro dos interior, 
dentro das periferias, para se condoer [...]

Como foi descrito acima, este retorno ao 
campo para dançar para as pessoas investi-
gadas é um momento delas se reverem, onde 
a relação delas com a pesquisadora ou pes-
quisador e com a pesquisa se intensifica.

Isso ocorreu durante o mestrado em Artes2 
da pesquisadora Paula Caruso, dirigido e 
orientado por Graziela Rodrigues, onde esta 
investigou os dançadores de São Gonçalo de 
Pouso Alegre-MG e de Munhoz-MG que 
eram em parte, colhedores de uva. Após a 
apresentação artística para eles, que foi feita 

2. 
Mestrado em Artes intitu-
lado: “O Santo que dança: 
uma vivência corporal a 
partir do eixo co-habitar 
com a fonte do Método 
Bailarino-Pesquisador 
Intérprete (BPI)”, defendido 
em 2007.

no galpão onde eram guardadas as uvas 
colhidas e realizada a Dança para o São 
Gonçalo; uma das investigadas disse: 
“Emocionante, porque é a história da nossa 
família [...] E você, em pouco tempo apre-
sentou tudo o que a gente viveu aqui, tudo o 
que a gente vive.”

Eles se envolveram gradativamente com a 
pesquisa e no dia da apresentação artística, 
um dos investigados que havia ensinado a 
pesquisadora a colher uvas, ajudou-a a 
montar o cenário, colocando a lona de 
caminhão como pano de fundo da apresen-
tação e auxiliando a prender as uvas no arco 
da carroça-altar cênica.

Eles quiseram, ainda, no final da apresentação, 
dançar o São Gonçalo em frente à imagem da 
Bandeira que era usada no trabalho.

A apresentação artística ao campo fez os 
mais jovens reconhecerem a importância 
daquela manifestação, como disse uma das 
netas de Dona J. (devota de São Gonçalo) 
após assistir à apresentação: “Essa apresen-
tação foi importante para mim. Tá tudo 
explicado. Tudo valorizado, tudo o que minha 
avó (referindo-se a D. J.) fez todos esses anos”.
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A pesquisadora Nara Cálipo na sua tese de 
doutorado em Artes da Cena orientada por 
Graziela Rodrigues e intitulada: “Para quem 
você dança? A criação e a recepção da dança 
no método Bailarino-Pesquisador-Intérprete 
(BPI): uma experiência com as mulheres que-
bradeiras de coco babaçu e com o Terecô” 
(CÁLIPO, 2016), entre outros assuntos aborda, 
principalmente, a experiência de dançar para 
a fonte investigada.

Em alguns casos, como ela escreve na sua 
tese “os espectadores-fonte acabam, inclusive, 
por influenciar a obra cênica, dando sugestões 
e levantando novos questionamentos” 
(CÁLIPO, 2016, p.19). Essa apresentação ainda 
potencializa o processo de criação do bailari-
no-pesquisador-intérprete, como aconteceu 
na sua experiência que, após dançar para a 
fonte, deu continuidade aos laboratórios de 
criação que culminaram com a incorporação 
da personagem Rosinha/ Margarida: 

Dessa maneira, o desenvolvimento do 
processo criativo, que culminou na incorporação 
da personagem, foi disparado pela experiência 
de retorno ao campo.

Retorno ao campo da 
síntese prática da 
pesquisa de Mestrado  
"O Santo que Dança" de 
Paula Caruso Teixeira com 
direção e orientação de 
Graziela Rodrigues.

Apresentação no Galpão 
da família Oliveira. Pouso 
Alegre (MG). 2006. 

Foto: César Cordeiro.



re
to

rn
o 

Às
 p

es
so

As
 p

es
qu

is
Ad

As

277

re
to

rn
o 

Às
 p

es
so

As
 p

es
qu

is
Ad

As

276

O experimento de recepção realizado 
evidenciou a importância do procedimento 
para o intérprete, pois viabilizou um 
diálogo entre o campo e a resultante 
criativa apresentada na ocasião. O que veio 
a se desenvolver no processo criativo 
através de Rosinha e Margarida é fruto, 
justamente, da recepção que as mulheres 
coabitadas tiveram com relação à obra e 
que fi cou em meu corpo. Quando Rosinha 
diz: “Elas não gosta que eu venho baiar 
terecô com essas roupinha veia”, está res-
pondendo à fala da mestra Liciene que, ao 
ver a apresentação em sua eira, disse se 
identifi car em minha dança, mas que, para 
combinar, deveria usar roupas “mais 
bonitas” e “coloridas” e fi car parecendo 
uma “princesa” ou uma “rainha”. 
Margarida usa roupa de rainha em seu 
corpo, como sugerido pela mestra. Em um 
primeiro momento, não atribuí tanta 
importância às colocações feitas por 
Liciene, pois não causaram reverberação 
em meu corpo no momento em que foram 
ditas. No entanto, os pontos levantados por 
ela vieram inesperadamente e com força na 
personagem, de forma que a mesma traduz 
minha vivência e principalmente a 
recepção da obra. (Idem, p. 183-184).

A pesquisadora Elisa Costa teve uma expe-
riência de retorno ao campo no seu mestrado 

Retorno ao campo da síntese 
prática parcial da pesquisa de 

Doutorado "Para quem você 
dança? A criação e a recepção 

da dança no método Bailarino-
Pesquisador-Intérprete (BPI)" 
de Nara Cálipo com direção e 

orientação de Graziela 
Rodrigues.Apresentação na 

Comunidade Olho 
D'Água. São Miguel 
do Tocantins (TO). 
2014. 
FraMe de Vídeo (CÂMera FiXa)

Apresentação 
na Tenda Padre 
Cícero. Grota do 
Meio. São Miguel 
do Tocantins 
(TO). 2014. 
FraMe de Vídeo: 
larissa turtelli

Apresentação 
na Tenda 

Santo Antonio. 
Sítio Novo do 

Tocantins (TO). 
2014.

FraMe de Vídeo: 
larissa turtelli



Re
to

Rn
o 

às
 p

es
so

as
 p

es
qu

is
ad

as

278 279

que resultou na Dissertação: “Dançar para  
a Fonte Xavante: uma experiência do  
bailarino-pesquisador-intérprete de retorno  
à Terra Indígena de Pimentel Barbosa” 
(COSTA, 2012) também orientada pela professora 
Graziela Rodrigues:

Através deste trabalho realizamos uma 
turnê de Nascedouro3 em aldeias da Terra 
Indígena de Pimentel Barbosa, também de 
etnia Xavante, com o apoio do então cacique 
da aldeia Etenhiritipá, Paulo Supretaprã.  
O objetivo era estudar a fase do método que 
denominamos Retorno ao Campo. Durante o 
tempo de duração do Mestrado, não foi possível 
retornar à Terra Indígena de Sangradouro, pois 
esta se encontrava em uma situação delicada 
com relação a diversos fatores políticos e 
sociais, e fui aconselhada pela FUNAI 
(Fundação Nacional do Índio) a não ir para  
lá naquele momento. [...]

Foram quatro apresentações em três dife-
rentes aldeias de Pimentel Barbosa, cada uma 
gerando diferentes reverberações. A diretora 
esteve presente comigo em campo, para propor-
cionar que tal percurso fosse vivenciado com 
maior amparo e integridade. Paulo Supretaprã 
acompanhou todas as apresentações, tal como 
se fosse um produtor de Nascedouro para 
aquela turnê. Reações, intervenções e opiniões 
dos Xavante acerca do trabalho foram sendo 

3.  
Nascedouro- nome do es-
petáculo de TCC de bacha-
relado em Dança de Elisa 
Costa, dirigido por Graziela 
Rodrigues, que teve como 
pesquisa de campo a aldeia 
de Sangradouro, da etnia 
Xavante. Neste trabalho, 
a bailarina-pesquisadora- 
intérprete dançou um mito 
xavante e incorporou a 
personagem intitulada 
“mulher-gavião”.

Retorno ao campo do espetáculo "Nascedouro" 
dentro da pesquisa de Mestrado "Dançar para a 
fonte Xavante" de Elisa Costa com direção e 
orientação de Graziela Rodrigues.

Apresentação na aldeia 
Belém. Terra Indígena 
Pimentel Barbosa, 
Canarana (MT). 2010.

FraMe de Vídeo: graziela rodrigues.

Apresentação na aldeia 
Etenhiritipá. Terra 

Indígena Pimentel Barbosa, 
Canarana (MT). 2010. 

FraMe de Vídeo: Mariana Floriano.
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incorporadas neste percurso. Vivenciei desde a 
minha insegurança em me expor naquele 
ambiente; minha dificuldade em compreender 
o porquê eles riam quando eu dançava; até o 
reconhecimento deles de que o trabalho dizia 
de algo que era deles, da sua mitologia, das suas 
vidas. Alguns deles disseram que a apresen-
tação trouxera alegria, limpeza das tristezas e 
inclusive a cura de uma dor de cabeça. “Contar 
nossa história é mais importante do que usar 
remédios dos brancos”, disse um rapaz, referin-
do-se à função de cura que tem o mito naquele 
contexto. No decorrer das apresentações reali-
zadas, eles me pintaram, cortaram meu cabelo, 
deram-me “consultoria” com relação às falas 
em Xavante, corrigiram movimentos, opinaram 
com relação ao figurino, entre outras trocas. [...]

Tal turnê teve reverberações posteriores, 
fazendo com que incorporássemos a 
Nascedouro as impressões e opiniões dadas 
pelos Xavante a respeito do mesmo. O espetá-
culo, após as apresentações nas aldeias, 
modificou-se gradualmente enquanto estrutura, 
trilha sonora, figurino e sentidos. A personagem 
trouxe mais à tona seu lado mulher, a relação 
com o bebê estreitou-se, seus cabelos torna-
ram-se longos e sua pintura passou a ser inteira 
vermelha, de urucum. Alguns conteúdos que 
haviam, inclusive, surgido durante o processo da 
iniciação científica, mas que não foram desen-
volvidos naquela época, ressurgiram com mais 
força, proporcionando outras nuances no 
roteiro. Estar aberta a essas modificações 

proporcionou que eu me desenvolvesse mais no 
ofício de intérprete, me entregasse mais, permi-
tisse ao meu corpo outros contornos.

A experiência de campo em Pimentel 
Barbosa também foi elaborada através de um 
novo produto cênico que, por seu caráter aberto 
(não havia um roteiro fechado e coreografado), 
o denominamos “performance”, e seu título 
era: “Soĩbare4: corpo de um Brasil Xavante” 
(COSTA, 2018, pp. 361, 362, 363).

O dançar para a fonte é ainda um novo 
co-habitar para o pesquisador, como nos conta 
a pesquisadora Mariana Jorge que apresentou 
o trabalho artístico “Coraci Mirongá”, dirigido 
por Graziela Rodrigues e Larissa Turtelli, na 
quadra da Escola de Samba Nenê de Vila 
Matilde, que foi estudada na sua Iniciação 
Científica durante o curso de graduação em 
Dança da UNICAMP: 

Dançar para minha fonte de pesquisa foi 
mais uma experiência de coabitar com a fonte. 
A identificação que tive com o público na hora 
da apresentação comprovou a existência de um 
laço afetivo entre elas e eu. Fui transformada 
por essa troca, e senti ter deixado com elas uma 
lembrança sobre o que descobri em mim a 
partir da oportunidade que tive junto a elas 
(JORGE, 2018, p. 276) 

4.  
Soĩbare é o nome da 
personagem do mito  
“A moça e o lobo”, que se 
transforma em gavião. 
(informação fornecida 
em campo por Paulo 
Supretaprã).
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“ O espetáculo apresentado 
no lugar em que é feita 
a pesquisa de campo cria 
um ambiente único de 
sensibilidade descoberta. 
É, portanto, um 
momento de comunhão 
entre pesquisador e 
pesquisado. Irmanou, 
juntou. São trocas 
humanas únicas.

282

Nara Cálipo (2016, p.122) na sua preparação 
corporal e, consequentemente, apresentação 
para as quebradeiras de coco, que foram a 
fonte da sua investigação no seu doutorado, 
também confirma isso:

Ocorria, também, um aprofundamento do 
meu coabitar, da minha interação com as paisa-
gens do campo e a referência para que obtivesse 
essa percepção foi meu próprio corpo. Ocorreu 
um reencontro com elementos já presentes na 
criação, o que proporcionou um maior clarea-
mento desses conteúdos, e o surgimento de um 
novo material.

Enquanto realizava o processo de modelagem, 
via à minha frente a mata de babaçu, que era 
uma das minhas paisagens internas; ouvia as 
vozes das mulheres ao longe se aproximando 
cada vez mais; ouvia o burburinho que se ins-
taurava no ambiente conforme ia identificado as 
pessoas chegavam para a apresentação. Esses 
estímulos atuaram como partes existenciais da 
modelagem, fazendo com que se tornasse ainda 
mais nítida, delineada e densa quando preen-
cheu meu corpo. Essa materialização das 
imagens e sensações internas ajudou meu corpo 
a se imbuir dos sentidos com intensidade. 

Dançar para o campo é, sobretudo, uma 
forma de agradecimento singular do pesqui-
sador aos pesquisados:



Re
to

Rn
o 

às
 p

es
so

as
 p

es
qu

is
ad

as

285

Re
to

Rn
o 

às
 p

es
so

as
 p

es
qu

is
ad

as

284

Como bailarina-pesquisadora-intérprete, 
sentia que apresentar minha dança, feita espe-
cialmente para aquelas pessoas, seria a melhor 
maneira de mostrar-lhes o que representavam 
para mim: as relações afetivas e os aprendi-
zados obtidos ao longo de quatro anos. Percebi 
que não seria possível transcrever tudo o que 
havia apreendido até então (Idem, p. 120).

Conclui-se então que, dentro do processo de 
desenvolvimento artístico e humano das e dos 
intérpretes que trabalham no método BPI, o 
“dançar para fonte” é um momento especial, 
“de comunhão entre pesquisador e pesqui-
sado”, como relata Graziela Rodrigues no seu 
depoimento postado no Instagram do núcleo 
BPI em 20205, o qual transcrevemos abaixo:

O que é o retorno ao campo? O retorno ao 
campo no método BPI é uma importante 
etapa para o desenvolvimento do processo de 
cada intérprete, como também uma devolu-
tiva para as pessoas que fazem parte do lugar 
onde foi feita a pesquisa de campo e que dela 
fazem parte. Finalizada a criação artística, é 
feita uma produção junto aos pesquisados, 
para que o espetáculo possa ser apresentado 
no local deles, ou seja, onde foi feita a 
pesquisa de campo.

5.  
https://www.instagram.
com/nucleobpi/

Importante lembrar que o local da pesquisa 
de campo é o espaço de origem da personagem 
em interação com o interior do intérprete. 
Relação essa onde ocorre a germinação da 
criação artística. O espetáculo apresentado no 
lugar em que é feita a pesquisa de campo cria 
um ambiente único de sensibilidade descoberta. 
É, portanto, um momento de comunhão entre 
pesquisador e pesquisado. Irmanou, juntou. 
São trocas humanas únicas. O conteúdo do 
espetáculo é familiar a esse público da 
pesquisa de campo. Ele se reconhece ali, no 
corpo do intérprete. Aquilo faz parte do seu 
ser. O primeiro trabalho que inaugura o 
método em 1980 fez esse retorno ao campo. 
“Graça Bailarina de Jesus ou Sete Linhas de 
Umbanda salvem o Brasil” foi apresentado no 
Festival nacional de Dança Contemporânea de 
Salvador, em teatros do Rio, em São Paulo, entre 
outros espaços. Todavia, a apresentação na 
Tenda Xangô Ayrá do Caboclo Itajacy do pai de 
Santo Raul de Xangô, no Núcleo Bandeirante 
em Brasília foi um divisor de águas. Validou a 
criação e colocou a questão da recepção em 
outro patamar: ascendeu.
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Considerações finais

Sabe dona... depois de tudo que eu 
vivi... o que vale nesta vida é o 

bem-querer... os outro...6

Este e-book foi escrito a várias mãos. O seu 
objetivo é auxiliar as alunas e os alunos da 
disciplina Dança do Brasil IV, dos cursos  
de Licenciatura e de Bacharelado em Dança da 
Unicamp a entenderem e a se prepararem 
para a sua jornada em pesquisa de campo a 
partir do enfoque da artista bailarina e do 
artista bailarino tendo um método, o BPI, 
para guiá-lo.

Num mesmo material, no formato digital, 
foram reunidos pesquisas, reflexões, experiências 
de vida, textos, fotos e depoimentos sobre 
pesquisas de campo realizadas no método BPI. 
Enfim, quarenta anos de estudos sobre este 
assunto estão reunidos sinteticamente aqui.

Espera-se que este trabalho reverbere nos 
corpos das alunas e dos alunos, pois nos dias 
atuais, percebe-se ainda mais a necessidade 
de realizar investigações dessa natureza.

6. 
Depoimento de um 
dançador de São 
Gonçalo - Munhoz-MG.

A pergunta que muitas e muitos estu-
dantes nos fazem nesta disciplina é: por que 
fazer esse estudo? Por que investigar seg-
mentos sociais marginalizados, as 
manifestações tradicionais populares brasi-
leiras, os rituais afrodescendentes e os rituais 
indígenas? No capítulo 4, “A escolha de um 
campo para pesquisar”, discorremos um 
pouco sobre isso, mas é preciso pontuar que...

Vivemos num país marcado pela violência, 
desigualdade social, miséria, com uma história 
de séculos de escravização e de colonização, 
com boa parte da nossa população vivendo 
de forma sub-humana.

Como escreve Ailton Krenak no livro “O 
Amanhã não está à venda” (2020, p.06, 07 e 08):

[...] há uma sub-humanidade que vive numa 
grande miséria, sem chance de sair dela [...] são 
aqueles que ficaram meio esquecidos pelas 
bordas do planeta, nas margens dos rios, nas 
beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na 
América Latina. Esta é a sub-humanidade: 
caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. [...] E 
uma camada mais rústica e orgânica, uma sub-
-humanidade que fica agarrada à terra.

Vivemos também num país de pluralidade 
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cultural, com influências de diversas heranças 
culturais: de culturas indígenas, afrodescen-
dentes, europeias etc.

Edmilson Pereira de Almeida (2007, p.23) 
reforça a importância de reconhecermos os 
“diferentes contingentes culturais” presentes 
no local onde vivemos: “Reconhecer as especi-
ficidades dos diferentes contingentes culturais 
que dão forma à nação brasileira é uma 
condição fundamental para construirmos 
uma sociedade justa e solidária, que tenha no 
diálogo e no respeito ao outro o ponto de 
partida para a promoção do bem comum”.

Por esse e por outros motivos já escritos 
neste e-book, é imprescindível que as e os 
estudantes saiam dos espaços convencionais 
da dança e olhem espaços, culturas e pessoas 
de realidades diferentes das suas.

No período que antecede as idas a campo, 
as alunas e alunos reveem seus etnocen-
trismos (descrito no item 1.2. do capítulo 1) e 
fazem preparações prático-teóricas para ir a 
campo (explanadas no capítulo 3).

Esta etapa das preparações é primordial 
para que as bailarinas e bailarinos, antes de 
irem a campo, ampliem seus referenciais em 

relação ao que é Dança, ampliem o seu “olhar 
com todo o seu corpo” e aprendam a realizar 
uma leitura dos movimentos e dos corpos das 
pessoas que serão pesquisadas.

Assim, tanto as preparações para a investi-
gação, como a experiência de alteridade 
proporcionada pela vivência da pesquisa de 
campo, auxiliam, sobretudo, na humanização 
das e dos discentes.

Graziela Rodrigues (2003, p.105) na abertura 
do capítulo da sua tese, onde aprofunda 
sobre o segundo eixo “O Co-habitar com a 
Fonte” do método BPI, colocou esta citação: 
“Se o outro é um risco, é também a única pos-
sibilidade” (Jean Paul Sartre).

Esta é uma frase atual no mundo virtual que 
vivemos. Mais do que nunca, precisamos viver a 
alteridade e o exercício das relações humanas.

As pessoas dos campos pesquisados nos 
falam sobre isso, como relatou sabiamente 
um dançador de São Gonçalo, citado no início 
destas considerações finais. Muitas delas nos 
ensinam sobre a importância do coletivo, do 
mutirão, da vivência de valores humanos 
como: o respeito, a amizade, a generosidade, o 
“bem-querer” etc. E da notoriedade de dançar 



Re
to

Rn
o 

às
 p

es
so

as
 p

es
qu

is
ad

as

290 291

“
em roda e da interação constante com os ele-
mentos da natureza, entre outros aspectos.

Ir para campo e viver essa alteridade seja 
no primeiro contato e/ou até chegar a se 
sentir, por alguns instantes, como se fizesse 
parte dos contextos investigados, sem perder 
sua identidade corporal, é uma experiência 
ímpar. Nesses momentos, dizemos que a 
pessoa coabitou com a fonte.

No coabitar com a fonte, a pesquisadora 
ou pesquisador tem uma apreensão sinesté-
sica abrangente do campo: os sentidos, 
sensações, emoções, movimentos, paisagens, 
sons, cheiros, palavras, entre outros aspectos, 
tudo é considerado material de pesquisa. O 
seu corpo absorve o que está à sua volta, 
modifica-se com o contato com as pessoas 
pesquisadas e aprofunda o contato consigo 
mesmo. Em campo ocorre também a cons-
trução de uma “relação amorosa”, de uma 
abertura interna de ambos os lados, onde o 
respeito, a empatia e a confiança fazem parte.

Assim, quando coabita, a pessoa torna-se 
cúmplice do universo investigado, como 
explica este trecho de um artigo coletivo do 
núcleo BPI:

O paradoxo está nos 
momentos que são 
conflituosos, pois, se, por  
um lado, o intérprete vive 
situações plenas que o 
satisfazem, por outro, tem 
que lidar constantemente 
com um sentimento de 
impotência, diante da 
impossibilidade de alterar 
as situações sociais nas 
quais ele se insere quando 
vai pesquisar. 
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Na dinâmica da pesquisa de campo, o intér-
prete torna-se cúmplice do universo pesquisado 
na medida em que reconhece dentro de si as 
situações paradoxais que ele teve condições de 
vivenciar. O paradoxo está nos momentos que 
são conflituosos, pois, se, por um lado, o intér-
prete vive situações plenas que o satisfazem, por 
outro, tem que lidar constantemente com um 
sentimento de impotência, diante da impossibili-
dade de alterar as situações sociais nas quais ele 
se insere quando vai pesquisar. Dessa maneira, o 
que o corpo do intérprete irá expressar nos labo-
ratórios dirigidos decorre das múltiplas trocas 
entre pesquisador e pesquisado. Nesse método, é 
impossível o intérprete não trazer dentro de si a 
denúncia social: o processo, portanto, estará nas 
mãos do bailarino, a partir do momento em que 
ele aprenda a conduzir as oposições. Aceitando o 
conflito em seu corpo, ele poderá elaborá-lo e 
transformá-lo em poesia (RODRIGUES ET AL.; 
2016a, p.558, 559, 561)

Como vimos na citação acima, os trabalhos 
artísticos criados a partir do método BPI são 
frutos das interrelações das imagens corporais 
das e dos pesquisadores com as das pessoas 
pesquisadas. Portanto, trazem consigo 
aspectos internos das e dos intérpretes, bem 
como, ligações tecidas entre estes aspectos e 
aqueles percebidos e sentidos nas pessoas do 
campo. Fica evidente, assim, que nesses 

trabalhos não se busca reproduzir o campo. 
O que emerge dos corpos das e dos intérpretes 
por meio das várias investigações empreen-
didas dentro do método BPI, será elaborado 
nos laboratórios dirigidos num trabalho artís-
tico, poético e que traz uma denúncia social, 
dando visibilidade, em cena, para questões 
sociais que são colocadas em segundo plano 
pela cultura dominante.

Como foi escrito no capítulo 7: “Retorno às 
pessoas pesquisadas”, são elas as que mais 
compreendem os trabalhos artísticos criados 
dentro do método BPI e se sentem agraciadas 
ao assisti-los. O Dançar para a Fonte é um 
momento de comunhão entre intérpretes e 
pessoas pesquisadas. Pois, mesmo podendo 
haver estranhamentos, elas se identificam,  
se veem nos espetáculos como se fosse um 
espelho. O retorno das pessoas do campo 
estudado é uma validação que os processos 
de pesquisa e de criação neste método são 
pautados em relações de respeito, de cumpli-
cidade e de troca humana, as quais propiciam, 
de maneiras diferentes, fortalecimento para 
ambas as partes, articulando o lado artístico 
ao humano.
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Ao exercitar nesse processo 
de pesquisa de campo a 
persistência, a aceitação, o 
envolvimento, a paciência 
e a atuação com menos 
mecanismo de defesa, o 
estado emocional do 
pesquisador adquire uma 
melhor condição de 
equilíbrio nas relações 
consigo e com o outro. 

Por fim, é necessário ressaltar mais uma vez 
que, a vivência da pesquisa de campo trans-
forma os corpos das e dos intérpretes, 
amplia-os, potencializa suas expressividades 
e os humaniza:

Em todos esses anos no trabalho com o 
método BPI – desde 1980 – com diferentes perfis 
de artistas, as experiências práticas têm 
ratificado a pesquisa de campo realizada dessa 
maneira como sendo um trabalho corporal 
efetivo. A sensibilidade e a percepção ficam 
mais afinadas, as articulações mais soltas, a 
musculatura num tônus mais favorável aos 
movimentos, as condições laboratoriais mais 
ampliadas e o processo criativo ganha maior 
fluidez. Todo este trabalho de pesquisa de 
campo resulta, assim, em um ganho significativo 
na qualidade do movimento.

Ao exercitar nesse processo de pesquisa de 
campo a persistência, a aceitação, o envolvi-
mento, a paciência e a atuação com menos 
mecanismo de defesa, o estado emocional do 
pesquisador adquire uma melhor condição de 
equilíbrio nas relações consigo e com o outro. 
Os sentimentos, embora muito negligenciados 
nos dias de hoje, são uma esfera da vida funda-
mental para o desenvolvimento da consciência 
(Damásio, 1996) e também podem ser vistos 
como os responsáveis por, ao longo dos séculos, 
definirem as diferentes culturas (Damásio, 2017).

“
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Já em 1935, Schilder, na sociologia da imagem 
corporal, falava sobre a questão da preservação 
do outro, do diferente de nós, como um valor 
moral que deve ser desenvolvido (Schilder, 1999), 
salientando que a nossa sobrevivência depende 
do nosso interesse pelo outro. Em entrevista 
dada ao site Portal Raízes, Damásio retoma este 
tema, reforçando que é preciso educarmo-nos 
para contrariarmos os nossos instintos mais 
básicos que nos impelem a pensarmos primeiro 
na nossa sobrevivência e termos um movimento 
em direção à aceitação do outro. A maneira 
como temos desenvolvido os trabalhos relacio-
nados às pesquisas de campo no método BPI, 
tem possibilitado aos pesquisadores o aprendi-
zado da aceitação do outro, diferente de si, 
dentro e fora das pesquisas. (RODRIGUES; 
TURTELLI, 2021, p.132-133)

A maneira de fazer pesquisa de campo por 
meio do BPI inaugura um modo de trabalho 
corporal singular, realizado dentro de espaços 
eleitos por cada um, modulando um corpo 
carregado de sentidos de si e do outro. São 
espaços de coabitação que promovem forças 
de vida, espaços de fazer pesquisa de campo.

Espera-se que este e-book oportunize 
férteis jornadas para si e para o outro, num 
recíproco reconhecimento de humanidade.

Os processos de pesquisa de campo no 
método BPI são pautados por relações de 

respeito e de troca humana.

Abraço de mulher Xavante e da 
intérprete Elisa Costa, após retorno ao 
campo do espetáculo "Nascedouro" na 

aldeia Etenhiritipá. Terra Indígena 
Pimentel Barbosa, Canarana (MT). 2010. 

FraMe de Vídeo: Mariana Floriano.
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