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RESUMO

A tese apresenta a poética do corpo e sua inscrição no mito e na dança butô. A
argumentação ressalta a dimensão sensível presente nesses itinerários, como
possibilidade de operar a emergência dos saberes inscritos no corpo, instaurando
um tipo de racionalidade que une os fragmentos, permite que os saberes
atravessem as fronteiras do isolamento disciplinar, abandona as certezas e
envereda pelos caminhos inusitados da criação, ressignificando o espaço e o
tempo do corpo, configurando elementos epistemológicos, éticos e estéticos que
possam favorecer uma educação sensível. Em todo o percurso, compreendemos
por educação sensível uma educação que considera a religação dos conhecimentos
lógicos, analógicos, simbólicos, artísticos, que considera a inscrição corporal do
conhecimento e como tal redimensiona o próprio ato de conhecer como um
processo contínuo e inconcluso. Essa educação sensível é também entendida como
aquela que retoma a experiência do corpo, sua natureza sensível, como
significativa para a leitura do mundo. Inclui a memória do corpo, a sua história, a
sua criatividade, abrindo-se à inovação, à mudança, à amplificação dos sentidos e
ao diálogo com os outros corpos e com o mundo, porque neles também se
constitui. Trata-se de uma investigação de natureza fenomenológica, que dialoga
filosofia e arte, apontando desdobramentos dessa reflexão para os estudos do
corpo e da educação. Consideramos necessário perceber a linguagem dos gestos, a
qual possibilita pensar por movimentos, permite articular um pensamento que
nasce das articulações, das vísceras, de todo o corpo. Essa razão encarnada aciona

a ação expressiva do corpo, que faz com que nos movamos para significar, para
comunicar, para inaugurar sentidos. Dentre esses sentidos, apresentamos uma
possibilidade de abordagem dos elementos da dança butô para o ensino da Dança
e da Educação Física, como modos de educação sensível elucidativos da poética do
corpo.

Palavras – Chave: Corpo; Mito; Dança Butô; Educação Sensível.

ABSTRACT

The thesis presents the body poetry and its inscribing in the myth and Butô dance.
The argumentation highlights the sensitive dimension present in these itineraries, as
a possibility to operate the emergency of knowing inscribed in the body, bringing a
kind of rationality that links the fragments, that allows the knowing to break through
the barriers of disciplinary isolation, that abandons the certainties and goes through
the ways of creation and that gives the body new space and time, featuring
epistemological elements, ethical and esthetical, that can permit a sensitive
education. All along the way, we comprehend by sensitive education, a education
that considers the relinking of logical, analogical, symbolic and artistic knowledge
and therefore reconsiders the own act of knowing as a continuous and inconcluded
process. That sensitive education is also understood as retaking the body experience,
its sensitive nature, as well as being meaningful to reading the world. It includes the
body memory, its history and creativity, opening it to innovation, change, sense
amplification and dialogue with other bodies and world, because it is within them. It
is about an investigation of phenomenologic nature, that dialogues philosophy and
art, pointing breakdowns of this reflection foe the body and education studies. We
find it necessary to notice the body language, that allows one to think through
movements, articulate a thought that is risen from articulations, guts and all the
body. This incarnated reason starts the expressive body action, that makes us move
to mean, communicate, inaugurate senses. Among these senses, we present a

possibility of approach of the elements of Butô dance teaching and physical
education, as ways of sensitive education showings of body poetry.

Key-Words: Body; Myth; Butô Dance; Sensitive Education.
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RESUMEN

La tesis presenta la poética del cuerpo y su inscripción en el mito y en la danza Butô.
La argumentación resalta la dimensión sensible presente en estos itinerarios como la
posibilidad de realizar el surgimiento de la sabiduría inscripta en el cuerpo,
estableciendo un tipo de racionalidad que une los fragmentos, permite que los
saberes atraviesen las fronteras del aislamiento disciplinar, abandona las evidencias y
toma los caminos inusitados de la creación y reveladora el espacio y el tiempo del
cuerpo, configurando elementos epistemológicos, éticos y estéticos, que puedan
favorecer una educación sensible. En todo el trayecto, comprendemos por educación
sensible una educación que reata los conocimientos lógicos, analógicos, simbólicos,
artísticos, que considera la inscripción corporal del conocimiento y por eso
redimensiona el propio acto de conocer como un proceso continuo e inacabado. Esa
educación sensible es también entendida como la que retoma la experiencia del
cuerpo, su naturaleza sensible, significativa para lectura del mundo. Incluye la
memoria del cuerpo, su historia, su creatividad, abriéndose a la innovación, al
cambio, a la amplificación de los sentidos y al diálogo con otros cuerpos y con el
mundo, porque de ellos también se nutre y está constituido. Se trata de una
investigación de naturaleza fenomenológica, que dialoga filosofía y arte, apuntado
desdoblamientos de esta reflexión para los estudios del cuerpo y la educación.
Consideramos necesario notar e intuir el lenguaje de los gestos, que posibilita pensar
por movimientos, permite articular un pensamiento que nace de las articulaciones,
las vísceras, de todo el cuerpo. Esa razón personificada, impulsa la acción expresiva

del cuerpo, que hace con que nos movamos para significar, para comunicarnos, para
inaugurar sentidos. Y entre esos sentidos, presentamos una posibilidad de abordaje
de los elementos de la danza Butô para la enseñanza de la danza y la educación física
como modos de educación sensible, esclarecedores de la poética del cuerpo.

Palabras Claves: Cuerpo; Mito; Danza Butô; Educación Sensible.
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INVOCAÇÃO

IMAGEM 3 - Arteiros de plantão e as 9 musas.
Fonte: (ARTEIROS ..., 2005).

(...) Elas iam ao Olimpo exultantes com a bela voz, imperecível dança.
Em torno gritava a terra negra ao hinearem, dos pés amável ruído
erguia-se ao irem ao seu pai. Ele reina no céu tendo consigo o trovão
e o raio flamante, venceu no poder o pai Crono, e aos imortais bem
distribuiu e indicou cada honra; isto as Musas cantavam, tendo o
palácio Olímpio, nove filhas nascidas do grande Zeus: Glória,
Alegria, Festa, Dançarina, Alegra-coro, Amorosa, Hinária, Celeste e
Belavoz, que dentre todas vem à frente. Ela é que acompanha os reis
venerandos. A quem honram as virgens do grande Zeus e dentre reis
sustentados por Zeus vêem nascer, elas lhe vertem sobre a língua o
doce orvalho e palavras de mel fluem de sua boca. Todas as gentes o
olham decidir as sentenças com reta justiça e ele firme falando na
ágora logo à grande discórdia cônscio põe fim, pois os reis têm
prudência quando às gentes violadas na ágora perfazem as
reparações facilmente, a persuadir com brandas palavras. Indo à
assembléia, como a um Deus o propiciam pelo doce honor e nas
reuniões se distingue. Tal das Musas o sagrado dom aos homens
(HESÍODO, 2001, p. 109).

As musas nuançam os sentidos para além da lógica analítica, integrando a
dimensão sensível que está no mito e na dança. Essa dimensão sensível não se
opõe à razão, mas opera por uma lógica presencial, dialógica, poética, que une
saberes, práticas, atitudes, valores, modos de ser, de fazer e de viver. Invoquemos,
pois, as musas, e em especial a musa da dança, Terpsícore, por meio do hino que
ora nos fala, para que elas possam ser trazidas à presença.
Sendo filhas da Memória e de Zeus, as musas trazem da sua mãe o poder de
revelar, de trazer à presença, de promover esse reconhecimento do que está
impresso no corpo. Da sua mãe também as musas herdam o espírito cuidadoso
que dirige e reina, e do seu pai advém a sabedoria. É pela força das musas que a
dança irrompe, tornando presente e nomeando o que já não é mais ausência. São
elas que inspiram e apresentam a configuração do mundo, dos seres, dos deuses e
da própria vida. É nesse poder de influir “nas fontes do ser e da vida, pela sua
pertinência às dimensões do mundo e ao sentido e totalidade da vida” que reside
a beleza nas musas (HESÍODO, 2001, p. 38).
Ao trazer o poder de revelar (ser), provenientes da Memória, as musas
trazem também o domínio do esquecimento (não-ser); ao trazer à presença, trazem
também a força da ocultação, pois são “uma só e mesma força” articulando as
antinomias. Essa força penetra e perpassa todo o mito (HESÍODO, 2001, p. 25).
Assim como o mito, a dança butô inspira-se em imagens arquetípicas, que nos
ligam ao sagrado, ao cosmos, que nos ligam à nossa origem, ao útero da terra, da
mãe. Da mesma maneira que o mito, a dança butô remete-nos a um tempo que não
segue uma cronologia linear de um antes distante, de um agora imediato e de um

depois que se distende para o amanhã, isolando passado, presente e futuro. Ela
assume que carregamos o que nos antecede, carregamos a nossa ancestralidade ao
nosso redor. Os gestos ancestrais estão em nós, estão gravados em nosso corpo e
necessitam ser reconhecidos e explorados (BAIOCCHI, 1995).
Nascido no Japão, o butô traz na sua gestualidade a cultura de um povo que
cultua os seus mortos, que respeita e considera o passado legado pelos seus
ancestrais. O butô reverencia os mortos, ritualiza a própria morte no corpo. É preciso
morrer, para que possam emergir novas e infinitas possibilidades para esse corpo ser
e estar no mundo.

O butoh1 surgiu de uma crise de identidade que marcou o Japão de
pós-guerra. Numa época atormentada entre a obsessão pelo
progresso – como uma revanche em relação à desfeita da guerra – e a
vontade de voltar ao nostálgico Japão de antes da invasão ocidental, o
butoh vai agitar a apatia reinante nos meios artísticos e marcar os
pontos de reflexão sobre a vida e a identidade do corpo cultural. (...)
O ideograma bu, que também se lê mai, evoca as danças xamânicas, as
miko da Antigüidade, realizadas pelas sacerdotisas que rodopiavam
para provocar chuva. Ou as tamafuri, movimentos vibratórios dos
corpos dos xamãs em transe. (...) O caractere toh simboliza o fato de
pisar a terra, uma ação que consiste em chamar para si as forças dos
espíritos da terra ou ainda a vontade de sacudir, acordar ou abalar o
mundo (BAIOCCHI, 1995, p.11-12).

A palavra butoh, escrita com “h”, remete ao seu uso na língua inglesa. Adotaremos ao longo do texto
a sua apropriação pela língua portuguesa: “butô”.
1

A poética do corpo contida nas narrativas míticas e nas narrativas gestuais da
dança butô ressalta elementos como temporalidade, memória, criação, poder,
complementaridade, beleza, entre outros. Ser conduzida pelas musas nos possibilita
acessar esses elementos que se inserem no mito e na dança butô e que nos remetem a
um território circular que encadeia e restaura a vida, que possibilita a reversibilidade
do tempo, que guarda e revela através da memória, que conforma uma integração do
homem ao mundo, do homem ao divino. São esses elementos que configuram a
nossa compreensão de educação sensível, religando conhecimentos lógicos,
analógicos, simbólicos, artísticos e estéticos, religando valores e atitudes como a
beleza, a solidariedade, a liberdade, o sonho e a esperança. Esperança de reencontrar
um caminho mais fraterno para a convivência e sobrevivência neste planeta.
Terpsícore anseia por liberdade, transgride a ordem apolínea e busca
retornar para as suas origens, para o lugar de onde veio (memória), reatando o
instinto de vida, o encontro do corpo e da alma, do criador e da criação, do visível
e do invisível (BAIOCCHI, 1995). É por essa musa que
desejamos nos deixar guiar para que ela impulsione o
sensível que está no mito, na sua razão integradora que
afirma o humano, pondo-o em contato com o sagrado, com o
cosmos, com o mistério, com o simbólico, com a
IMAGEM 4 - Terpsícore,
musa da música e da
dança. Óleo sobre tela de
Jean Marc. Nattier, 1739.
Fonte:
(TERPSÍCORE,
2005).

complementaridade das binaridades, com a unidade
primeira e com a circularidade do tempo que traz o passado,
ressignificando-o no presente.

Que Terpsícore impulsione o sensível encontrado na dança, na plasticidade
dos corpos que criam no espaço e no tempo, nessa experiência estética que vai ao
encontro da beleza, aguçando os sentidos e possibilitando outras leituras do
mundo.
A ordem do corpo guarda paradoxos: ora esconde, ora revela segredos;
sente alegria, tristeza, sente dor; atrai e repudia; cria nos seus gestos que não se
repetem infinitas possibilidades de comunicar. Sua razão é de natureza sensível.
Que a musa da dança ressalte o sensível que está no corpo como realidade
ontológica do homem e como matriz da qual o conhecimento se origina; que
ressalte a reversibilidade dos seus sentidos que se comunicam, o tangível e o
visível, como nos apresenta Merleau-Ponty (1908 - 1961) em várias das suas obras
(1980; 1994; 1999). Que ressalte ainda a recursividade2 do corpo, sujeito e objeto,
que se entrelaça no mundo e é por ele entrelaçado.

A POÉTICA DO CORPO COMO TRAJETÓRIA DE PESQUISA

A compreensão da Poética remete à Estética, termo com o qual se designa a
filosofia da arte e do belo. Desde a introdução do termo por Baumgarten, por volta
de 1750, a história da estética apresenta uma grande variedade de definições da
arte

2A

recursividade rompe com a causalidade linear do tipo estímulo-resposta que reduz os fenômenos
ao efeito determinado por uma causa única. Causa e efeito são acontecimentos que retroagem um
sobre o outro, o que os identifica como lógica recursiva ou circular (NÓBREGA, 1999).

e do belo. Esses dois objetos estão mesclados na filosofia moderna e
contemporânea, entretanto, na filosofia antiga, “as noções de arte e de belo eram
consideradas diferentes e reciprocamente independentes”. Para os antigos, por
exemplo, a doutrina da arte era chamada de poética, ou seja, “arte produtiva,
produtiva de imagens” e encontrava-se desvinculada da noção do belo
(ABBAGNANO, 2000, p. 367).
No nosso estudo, buscamos evidenciar a poética do corpo no
entrelaçamento do belo e da arte que se manifesta na dança butô. Essa dimensão
artística é aqui incluída no campo da sensibilidade, como possibilidade de
amplificar a percepção e ressaltar a realidade sensível do corpo, que multiplica,
mistura e combina o sentido (SERRES, 2001). A ressonância sensível do corpo
nessa dança revela uma beleza que se constitui no grotesco, na desmedida e no
informe de um corpo que conjuga alegria e dor como condição de existência.
O conhecimento sensível que se inscreve no corpo convida-nos a pensar por
uma razão que admite as incertezas e as contradições. Essa razão é aberta e abarca
estratégias diversas de reflexão da realidade, como o pensamento mítico e a arte, por
exemplo. É uma razão que rompe com a racionalização, a qual opera pela disjunção e
especialização fechada e que ainda se insere em grande parte da cultura científica e
técnica. Essa racionalização está pautada na disciplinarização do conhecimento,
traduzindo uma forma de pensar unidimensional que não considera as relações entre
o todo e as partes, reduzindo-as e simplificando-as dentro de uma única perspectiva.
Esse tipo de pensar está infiltrado de forma considerável no campo da educação,
ensinando-nos a “separar, compartimentar, isolar, e não, a unir os conhecimentos”

(MORIN, 2000, p. 42). Essa fragmentação dos saberes na educação pode ser
vislumbrada na primazia que é concedida ao saber lógico em detrimento do saber
sensível que se expressa no corpo. Corpo que é muitas vezes concebido como um
instrumento para o desenvolvimento do intelecto.
Na Educação Física, em particular, essa visão instrumental do corpo, herança
da sua própria história fundada nos preceitos médicos e militares também se
encontra

fortemente

presente,

destacando-se

a

propagação

de

um

corpo

padronizado, disciplinado, produtivo, eficiente e submisso às normas de diversas
codificações técnicas como aquele que deve ser almejado e difundido nas diversas
práticas corporais com a finalidade de afixar recordes e de atingir níveis
performáticos cada vez mais altos. Prioriza-se desse modo a circunscrição desse
corpo no espaço e no tempo e a manutenção do distanciamento entre os diversos
corpos que interagem no contexto pedagógico.
Entretanto, mesmo considerando que perdura na nossa área um entendimento
dual do corpo, sendo o mesmo compreendido “como objeto separado do sujeito
pensante” (NÓBREGA, 2000, p. 41) é preciso ressaltar que há um esforço coletivo de
muitos pesquisadores nessa área na tentativa de configurar uma compreensão mais
ampliada do corpo e da motricidade, para além das dicotomias e dos reducionismos
que guiaram a sua tradição histórica. Esse esforço vem produzindo desde a década de
1980 um pensar referente à polissemia de sentidos que o corpo traz, destacando a
necessidade de religar o sujeito e o objeto, a natureza e a cultura, a razão e o sensível.
Desse modo, a reflexão que ora apresentamos dirigida a um pensar sobre o corpo a
partir da dança butô não se inicia nesse trabalho, mas se constituí como

compartilhadora dessa discussão, que tem em Santin (1987; 1995; 2001), Moreira
(1992; 1995), Soares (1998; 2001a; 2001b), Lovisolo (1997), Silva (2001), Kunz (2001a;
2001b), Bracht (2003), Nóbrega (1999; 2000; 2003), Porpino (2001; 2003), dentre outros,
um espaço profícuo de reflexão.
Caminharemos ao longo desse escrito nessa direção que reconhece o espaço
polissêmico do corpo buscando escutar e reconhecer os saberes recursivos,
integrativos e criativos desse corpo como possibilidade de fornecer indícios para
pensar a Educação e a própria Educação Física, refletindo sobre o ato de conhecer
como um processo corpóreo que não segmenta a razão e o sensível e fazendo ver a
experiência do vivido sob outros prismas. Escolhemos a dança butô para
efetuarmos esse percurso por entendermos que o butô se lança intensamente no
desafio de se aprofundar no corpo, dando visibilidade aos seus saberes, às suas
sutilezas. Dessa maneira, essa dança configura-se como um campo investigativo
de primeira mão, em que podemos aguçar e ampliar o nosso olhar sobre os
múltiplos sentidos que se imprimem no corpo.
Entendemos que a escuta do corpo pode ainda orientar a instituição de
referências éticas e estéticas para a educação, ampliando os nossos sentidos e
auxiliando-nos a criar novas paisagens cognitivas, que promovam relações
dialógicas entre os saberes, entre indivíduo e sociedade. Essas relações devem ser
fundadas na permissão do diálogo e da articulação entre os diversos saberes, como
a ciência, a arte, a religião, o mito. Afinal, os itinerários mítico-imaginários podem
alimentar o pensamento científico, restaurando o sentimento de religação, de
convivialidade entre o homem e seu entorno planetário, tão desconsiderado pelo

desenvolvimento unidimensional da tecnociência3. Esta descarta qualquer tipo de
cognição que não seja “regida pela causalidade e pelo determinismo” e que não
anseia “atingir verdades paradigmáticas consensuais”, negando as relações
complexas que fundam o vivido e sustentando uma incomunicabilidade entre os
saberes científicos e os saberes míticos, artísticos, religiosos, o que aumenta o fosso
das desigualdades sociais e põe em risco a viabilidade da vida na Terra
(CARVALHO, 2001, p. 56).
As relações dialógicas instituídas por intermédio da escuta do corpo podem
fomentar a adoção de métodos de ensino que abram espaço para a promoção da
reflexão crítica e da criação nas aulas, estabelecendo um ensinar-aprender
partilhado em uma via dupla entre o educador e o educando. Podem também
permitir espaços de convivência social menos excludentes e hierarquizados,
fundados num contexto de reciprocidade em que a liberdade individual e os
interesses da coletividade possam ser conversados e respeitados.
Acolher a linguagem sensível do corpo, síntese sempre inacabada de natureza
e cultura, pode favorecer ainda uma ressignificação das dinâmicas culturais, pois se
é nesse corpo biológico e simbólico que as marcas culturais se imprimem, é também
nele que há possibilidade de os desregramentos se instaurarem.
Que possa, então, Terpsícore nos auxiliar a avivar os cenários sensíveis que
compreendem o domínio do mito e da dança butô e suas possíveis interlocuções
com a

linguagem

indicadores

3A

do

corpo,

a

fim

de

que

possamos

fornecer

para vivenciarmos uma educação sensível. Esses indicadores serão

tecnociência envolve as áreas da biotecnologia, da robótica e da neurotecnologia (CARVALHO,

construídos a partir de algumas reflexões que pretendemos efetuar ao longo deste
escrito. O que a linguagem do mito e da dança butô tem a dizer para uma
educação sensível? O que essas linguagens propõem para a dança e para a
educação na dança? Quais os saberes e valores que fazem parte ou favorecem uma
educação sensível? Quais as relações entre a poética do corpo e a educação
sensível? Que tipo de racionalidade configura uma educação sensível?
Pretendem os, a partir dessas indagações, encaminhar a argumentação na
defesa de que a dimensão sensível presente no mito e na dança butô é capaz de
operar a emergência dos saberes inscritos no corpo, instaurando um tipo de
racionalidade que une os fragmentos, que permite os saberes atravessarem as
fronteiras do isolamento disciplinar, que abandona as certezas e envereda pelos
caminhos inusitados da criação e que ressignifica o espaço e o tempo do corpo,
configurando elementos epistemológicos, éticos e estéticos, os quais possam
favorecer uma educação sensível.
Estamos compreendendo por educação sensível uma educação que
considera a religação dos conhecimentos lógicos, analógicos, simbólicos, estéticos;
que considera a inscrição corporal do conhecimento e como tal redimensiona o
próprio ato de conhecer como um processo contínuo e inconcluso. Essa educação
sensível é também entendida como aquela que retoma a experiência do corpo, sua
natureza sensível, como significativa para a leitura do mundo. Inclui a memória
do corpo, a sua história, a sua criatividade, abrindo-se à inovação, à mudança, à

2001).

amplificação dos sentidos e ao diálogo com os outros corpos e com o mundo,
porque neles também se constitui.
Com relação ao método de pesquisa, trata-se de uma investigação de
natureza fenomenológica, que dialoga filosofia e arte, apontando desdobramentos
para os estudos do corpo e da educação. São os sentidos configurados nos textos
do mito e da dança butô que desejamos desvelar (RICOEUR, 1976), possibilitando
a elucidação do corpo como cenário do vivido e do sensível.
O mundo vivido envolve a dimensão sensível e refere-se ao mundo préreflexivo, que é “anterior a qualquer teorização, mas é também o ponto de partida
para este mesmo desafio”. No que diz respeito ao sensível, a tese fenomenológica o
afirma como “realidade constitutiva do ser e do conhecimento que se manifesta nos
processos corporais” (NÓBREGA, 1999, p.32 e 115).
Quando nos referimos ao corpo como cenário do vivido e do sensível,
queremos dizer que o corpo é a condição e afirmação da existência do ser, é como
corpos que nos atamos ao mundo, que nele vivemos, que nele nos situamos. É
como corpos que nos movemos em direção ao mundo para atribuir-lhe sentidos.
Essa projeção do corpo ao mundo é de natureza sensível, dá-se por uma
mobilização que, de uma só vez, de um só instante, coloca-nos em aderência com o
objeto. Esse corpo que conhece e que é condição de existência não hierarquiza o
pensar sobre o sentir, como também não os dicotomiza. É essa a noção de
corporeidade que permeia várias

das obras de Merleau-Ponty (1980; 1994; 1999; 2002) 4, configurando a tese do
corpo fenomenológico e estabelecendo um trânsito entre sujeito-objeto, naturezacultura, irrefletido-refletido.
Enquanto corrente de pensamento filosófico, a fenomenologia busca dirimir o
problema ontológico milenar da tr adição filosófica ocidental centrado no dilema
idealismo-realismo, recolocando o mundo das essências na existência. Essa tarefa,
iniciada por Edmund Husserl (1859- 1938), e ainda muito vinculada na sua obra ao
idealismo, pela ênfase que concede à consciência ou ao sujeito do conhecimento, é
assumida no século XX com empenho por Merleau-Ponty, que, mesmo estabelecendo
um diálogo próximo com Husserl, avança ao instituir uma nova ontologia, cuja
matriz é o corpo a partir de uma consciência encarnada no mundo.
É possível inserir aqui a figura de Nietzsche (1844 – 1900), como filósofo que
também questionava essa tradição filosófica que se atinha às supostas entidades
ideais e que negava o corpo na sua fragilidade, vulnerabilidade e finitude. Em Ecce
Homo5, sua autobiografia escrita aos quarenta e quatro anos, ele põe em questão o
idealismo que se insere numa raiz alemã e se estende como um fado pelo mundo.
Busca se libertar desse idealismo que ensina “a desprezar as pequenas coisas, [...] as
questões fundamentais da vida” (NIETZSCHE, 2003, p.66).

Estamos trabalhando com as traduções das seguintes obras de Merleau-Ponty: Phénoménologie de la
perception, Paris: Gallimard, 1945; Le visible et l'invisible, Paris: Gallimard, 1964.; La prose du monde,
Paris: Gallimard, 1969. Essas obras foram publicadas, respectivamente, pelas Editoras Martins Fontes,
1994, Perspetiva, 1999 e Cosac & Naify, 2002. Utilizamos também textos selecionados e traduzidos por
Marilena Chauí, publicados pela Editora Abril Cultural, na Coleção Os Pensadores, em 1980.
5
Adotamos aqui a tradução do original alemão Ecce homo. Wie man wird, was man ist, baseada na
Edição crítica Completa da Obra de Nietzsche feita pela Walter de Gruyter & Co. de Berlim. Essa
tradução foi efetuada por Marcelo Backes pela Editora L&PM Pocket em 2003.
4

Na direção dessa nova ontologia, não há um sujeito absoluto que conheça a
realidade, nem há as coisas em si mesmas, a realidade verdadeira. O que há é um
sujeito encarnado que está no mundo, que a ele visa e se dirige, e o esforço da
filosofia seria romper a nossa familiaridade com esse mundo para reaprender a vê-lo
no seu estado nascente. Um mundo que existe anteriormente a nossa reflexão, como
presença inalienável e inesgotável (MERLEAU-PONTY, 1994).
A possibilidade de acessar o mundo ocorre na medida em que
reconhecemos a nossa inserção nele. Isso nos coloca diante da assertiva de que,
por estarmos ligados sensivelmente ao mundo, não temos um meio de
desprender-nos dele inteiramente, como supunha a ciência positivista. O
conhecimento científico nesta perspectiva é entendido como aquele capaz de
conceder explicações universais e inquestionáveis para os fenômenos por
intermédio de um sujeito que, destacado do mundo, é capaz de abarcar a
realidade na sua totalidade, por meio da experimentação e da observação do
objeto investigado, definindo-o. Consiste aqui uma das críticas que a
fenomenologia efetua em torno desse modelo explicativo da ciência positivista,
que se consolidou no século XIX.
A fenomenologia reconhece o mundo vivido como referência para a
reflexão. Nesse sentido, considero neste momento pertinente trazer um pouco das
minhas experiências com a dança e especificamente com a dança butô, como
significativas para refletirmos sobre a poética do corpo.
Experienciei, durante muitos anos como dançarina, uma disciplina muito
rígida exigida para treinar o meu corpo no molde da técnica do balé clássico.

Tronco ereto, pelve projetada para frente, abdome para dentro, era a ótica das
minhas aulas de dança. Ao ingressar na Acauã Companhia de Dança de Natal6, e
ao realizar em 1990 uma especialização em Dança-Educação Física, deparei-me
com outros vocabulários possíveis na dança, tendo oportunidade de vivenciar e
discutir acerca de outras técnicas de dança (moderno, jazz) e algumas técnicas de
sensibilização

corporal

(massagem,

relaxamento,

antiginástica,

eutonia,

bioenergética, dentre outras). Na Companhia, além da vivência como dançarina,
pude também ministrar aulas e participar de sua direção em alguns períodos da
sua existência. Dentre várias experiências marcantes como dançarina, posso
destacar o acontecimento de dançar Onmadawn.

Dançar essa coreografia revelou-se
para

mim

como

possibilidade

de

contactar com um corpo que podia ser
na

miragem

de

um

deserto

um

caranguejo saído da terra ardente, uma
leve brisa ou uma forte tempestade de
areia. Corpo que podia ser tocado pelos
encantos de uma fada, que necessitava
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Mantovani, 1993.

Essa Companhia foi fundada em 1988 e permaneceu em atividade até o ano de 1993. A Companhia
foi criada pelo professor Edson Claro, egresso da cidade de São Paulo e atualmente docente do
Departamento de Artes da UFRN.
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ser resistente e firme para enfrentar a s intempéries de um sol escaldante e os combates entre
as tribos rivais, mas, ao mesmo tempo, ser doce e liberto para embarcar nessa viagem
mirabolante.
Essas experiências foram desencadeadoras de muitas reflexões que
provocaram uma revisão na minha relação com o corpo e a dança, seja como
dançarina, seja como professora de dança em uma escola da rede particular de
ensino na cidade de Natal e durante o meu Mestrado em Educação. Atualmente,
esse refletir se faz presente na minha intervenção profissional como docente no
curso de Educação Física da UFRN, no qual venho atuando na graduação,
principalmente nas disciplinas de Dança Educacional, Dança e Consciência
Corporal, como também na pesquisa, ao integrar e desenvolver estudos no Grupo
de Estudo Corpo e Cultura de Movimento. Nesse indagar constante sobre o corpo
e a dança, entro em contato, através de algumas leituras e da participação em
workshops7, com a dança butô, expressão contemporânea de dança-teatro.
As impressões gravadas no meu corpo referentes às vivências trazidas
desses encontros (workshops) foram muito intensas. Busquei revisitar várias
vezes, durante a escrita desse texto, essas impressões, interrogando-me: Que dança
fascinante é essa, que me fez em breves encontros voltar ao útero materno, que me
fez dançar sem vontade de parar por direções e trajetórias nunca antes trilhadas,
que fez meu

7

Workshops por mim vivenciados, referentes ao evento “Vestígios do Butô”, promovido pela
Fundação Japão, em parceria com o SESC São Paulo, realizado em setembro de 2003, na cidade de São
Paulo. Outro Workshop de que tive oportunidade de participar neste mesmo ano aconteceu na cidade
de João Pessoa, ministrado pelo prof. de teatro Elias Lopes, promovido pela Três Atos – Produções
Artísticas Ltda.

corpo comunicar uma fala gestual e sonora inusitada? Eu me encontrei e me perdi
nesses instantes inesquecíveis. Atado, indissociado, o meu corpo-alma vibrava em
uma sinfonia deliciosa, na qual múltiplos sentidos iam se anunciando e compondo
a melodia dançante.
O corpo se fez poesia, e eu desejei ir mais longe, adentrar nessa dança
minuciosamente para que seus elementos sensíveis se mostrassem e pudéssemos,
a partir dela, propor indicadores para pensarmos o corpo, a dança, a educação de
forma poética. É nessa direção que pretendemos encaminhar o nosso trabalho,
buscando fazer emergir a poética do corpo que se inscreve no mito e na dança
butô. Para tal propósito, convidamos Terpsícore, para que possa ser fonte de
inspiração do nosso escrito e nos impulsione a desvelar os saberes do corpo que se
inserem nesses cenários. Dentre as nove musas, é dela que mais nos aproximamos
pela nossa identificação com a dança, por compartilharmos dessa arte, seja na sua
vivência, ambígua, ligeira e densa possam nos conduzir nessa reflexão.
Compreendemos que o conjunto dessas experiências diversas com a dança
e as leituras efetuadas configura-se como os elementos do meu mundo-vivido que
sustenta, corrige, limita e ultrapassa a reflexão. Isso não é erro, mas é condição
fenomenológica.
O método fenomenológico não busca uma explicação, mas uma descrição
como um campo de interpretações que tenta inserir-se no irrefletido do mundo e
recuperar os sentidos possíveis, colocando-o em suspensão, mas sem romper com
o seu vínculo (MERLEAU-PONTY, 1994). No caso deste estudo, pretendemos
descrever e buscar compreender a racionalidade que opera no pensamento mítico

e na dança butô, destacando os elementos de aproximação entre esses cenários,
refletindo sobre os novos sentidos que podem emergir do mito e da dança e suas
contribuições para os estudos do corpo e da educação.
Para efetuar essa reflexão, estamos considerando o modo como se dará a nossa
apreensão perceptiva dessa dimensão mítica do corpo na dança butô. O nosso
primeiro capítulo intitula-se: Primeira poética - Corpo mítico, e está dirigido a uma
reflexão referente ao mito e suas aproximações com o conhecimento sensível como
condição epistemológica para uma racionalidade abrangente.
No segundo capítulo, denominado Segunda poética – Corpo metamorfoseado,
abordaremos a experiência estética do corpo na dança butô, considerando o diálogo
entre filosofia e arte. Incluo aqui a minha própria vivência com esta dança, tanto no
campo da experimentação, como através da apreciação de espetáculos de dança e
vídeos assistidos durante a escrita deste trabalho. Também partimos dos nossos
investimentos teóricos, pelos quais estamos compondo a nossa trajetória de pesquisa
no campo acadêmico, referentes aos estudos do corpo e da dança na área da
Educação Física e da Educação.
No terceiro capítulo, denominado Terceira poética – Corpo sensível, buscaremos
apontar os elementos epistemológicos, éticos e estéticos que configuram a nossa
compreensão de uma educação sensível, a partir das reflexões realizadas sobre a
dança butô e a filosofia do corpo, como também retomar e redimensionar a nossa
experiência com o ensino da dança.
Como professora de Educação Física penso que discutir a questão da
racionalidade presente nas narrativas do mito e da dança butô, como articuladores

da poética do corpo e da sensibilidade, pode propiciar orientações para os estudos do
corpo nessa área, incluindo essa dimensão sensível contida no universo mítico e na
experiência criativa da arte, através da sua lógica circular que religa natureza-cultura,
sujeito-objeto, particular-universal, corpo-espírito, passado-presente. Essas reflexões
podem contribuir para romper com uma visão mecanicista e dicotômica do corpo
que ainda é legitimada pela Educação Física e que compreende esse corpo a partir do
modelo da máquina regido por leis de regularidade, simplificação e ordenamento,
negando a história que ele traz, as dinâmicas culturais e sociais que ele revela.
Reconhecemos que num texto existem muitos outros sentidos a serem
desvelados. Essa leitura é apenas uma dentre outras possíveis; é uma leitura
sempre inacabada, que se aproxima da atitude fenomenológica, permitindo o
diálogo com outros modos de compreensão e estando receptiva à possibilidade de
outros olhares sobre o fenômeno (NÓBREGA, 1999). É uma atitude que instiga a
buscar novos indícios, novas indagações, buscando refletir sobre o mundo tácito
das linguagens.

CORPO MÍTICO

Quando a Terra é avistada da Lua, não são
visíveis, nela, as divisões em nações ou
estados. Isso pode ser o símbolo da mitologia
futura. Essa é a nação que iremos celebrar,
essas são as pessoas às quais nos uniremos
(CAMPBELL, 1990).

Os mitos ocupam o espaço do imaginário e do simbólico. A linguagem mítica
utiliza-se de metáforas para narrar a experiência do vivido. Os heróis, os deuses, a
terra, o fogo, as plantas, os animais, o círculo são alguns dos seus símbolos.
Os mitos habitam a dimensão poética do ser, abrigando as metáforas, as
imagens maravilhosas dos deuses. Seduzem-nos pelo desejo humano de entrar em
contato com a beleza e com o sagrado, de conhecer sobre si e sobre o mundo, de
restaurar o paraíso e contactar com os encantos dos enigmas da nossa existência. Eles
nos seduzem por ancorarem a ameaça castradora da morte, pelo anseio de restituir
uma unidade que o homem ressente em perder. O mito é a palavra primeira,
“palavra que pronuncia tacitamente o mundo, a vida, o outro” (NOVASKI, 1988, p.
30).
Carvalho (2002)8 narrou minuciosamente sobre as imagens dos mitos e o
quanto falam do profundo mistério de nós mesmos, e é através deste que buscamos

Aulas ministradas pelo Profº Edgar de Assis Carvalho no Ateliê de Pesquisa “Mitos e Cultura”
oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN.

8

entender o mundo, confrontando-nos com o seu sentido contraditório de luz e
obscuridade, de ser e não-ser, de feminino e masculino. Os mitos conseguem
articular essas antinomias, tentando superar a dicotomia natureza/cultura. Eles
giram em torno dessa ruptura e buscam destituir essa antítese, operando num
registro simbólico em que a natureza metamorfoseia-se em cultura e vice-versa.
As narrativas míticas integram as dualidades. Nesse sentido, bem e mal,
feminino e masculino, céu e terra, morte e vida constituem uma única e mesma
natureza. Assim revela um trecho do mito de Dioniso, no qual Hera, esposa de Zeus,
encarrega os Titãs de raptar e matar Dioniso, filho de Sêmele com o deus.

Com o rosto polvilhado de gesso, a fim de não se darem a conhecer,
os Titãs atraíram o pequenino Zagreu com brinquedos místicos:
ossinhos, pião, carrapeta, crepundia e espelho. De posse do filho de
Zeus, os enviados de Hera fizeram-no em pedaços; cozinharam-lhe as
carnes num caldeirão e as devoraram. Zeus fulminou os Titãs e, de
suas cinzas, nasceram os homens, o que explica no ser humano os
dois lados: o bem e o mal. A nossa parte titânica é a matriz do mal,
mas, como os Titãs haviam devorado a Dioniso, a este se deve o que
existe de bom em cada um de nós (BRANDÃO, 2001, p. 117- 118).

Podemos dizer, portanto, que o itinerário mítico é perpassado por uma
visão de unidade dos opostos, por uma visão que religa no corpo o homem ao
todo do universo, que entra em acordo com esse universo e reconhece que somos a
própria seiva que circula na Terra, somos as outras coisas, somos “todos os
homens que são apenas um, que são o mundo”, da mesma maneira que esse
mundo também nos inunda (SERRES, 2004, p. 64).

O território mítico é redondo, é circular e investe contra a fragmentação e a
linearidade do tempo para instituir um segundo tempo, um tempo primordial que
interconecta o passado, o presente e o futuro. Eliade (1972) refere-se a esse tempo
como aquele que sai da cronologia temporal, um tempo sagrado e indefinidamente
recuperável, no qual o evento teve lugar pela primeira vez.
Através do mito, o homem experimenta o mundo de forma coerente,
buscando ordená-lo metaforicamente (CARVALHO, 2002). Nesse sentido, a cada vez
que se narra um mito, desenha-se um mundo circular. Esse mundo circular abre as
portas para uma vida que infinitamente se encadeia, restaura-se e se renova em ciclos
ininterruptos.
A narrativa mítica tem o “poder de fazer o mundo e o tempo retornarem à sua
matriz original e ressurgirem com o vigor, perfeição e opulência de vida que vieram
à luz pela primeira vez” (HESÍODO, 2001, p. 20). Ela dá voz a essa fala do mundo.
Presentifica uma vida sem fim, cíclica, que se perpetua por metamorfoses, que tem
força de criação e de retorno. A narrativa mítica confirma ao homem uma existência
não só compartilhada com os outros animais, com os vegetais, com os minerais, com
os astros, mas também uma existência que se reconhece como constituinte dessa
mesma tessitura desses entes.
Esse reconhecimento também está dado na dança butô. O corpo nessa dança
se reconhece nesse amálgama dos reinos mineral, vegetal, animal. Corpo
desprendido, imbricado nas energias e ritmos do mundo. Kazuo Ohno, um dos
precursores da dança butô no Japão, enfatiza nas suas coreografias essa intersecção
que reúne as dualidades e que compõe os mitos. A sua dança se configura num corpo

mítico, e nela seus personagens “atemporais e despolarizados, sintetizam de uma vez
só a criança e o velho, o elemento masculino e o feminino, a treva e a luz, dor e
prazer, o feio e o belo, vida e morte” (BAIOCCHI, 1995, p.44). Em um trecho de um
dos seus escritos poéticos, ele reafirma a ligação dessa dança que se veste no e com o
universo.

[...] quero repetir a coreografia das
ervas daninhas do campo.
À emoção sentida ao ver a erva,
segue emoção sentida ao ser erva daninha,
e também a emoção de estar ligado ao universo cósmico,
esta experiência alomórfica é o estudo da alma
que vem após a cosmologia (OHNO, 1998).

Os mitos que atribuem a criação à grande Deusa participam dessa
compreensão orgânica do mundo que articula o todo e a parte. Se buscarmos em
diversas deusas da mitologia grega, encontraremos reservatórios sempre
renovados desses símbolos femininos. A elas são atribuídas características de
dependência, submissão, vulnerabilidade, mas também de destemor e contestação.
E são essas especificidades que irão definir a presença e atuação de cada uma das
deusas, revelando o espaço ambíguo habitado pela linguagem mítica. Se, de um
lado, temos por exemplo, a figura maternal de Deméter, deusa da terra cultivada,
“rasgada pela charrua patriarcal”, de outro lado temos Ártemis, deusa da caça e

da lua, como “personificação da total independência do espírito feminino”
(BRANDÃO, 2000b, p.345 e 349).
Na figura que segue, o aspecto feminino simbolizado pela deusa-mãe
emerge como aquele que ampara, acolhe, nutre, regenera e abriga ao mesmo
tempo a vida, a morte, o renascimento. O corpo da Deusa é a própria terra, é
arredondado, é todo o universo divinizado.

IMAGEM 7 - Deusa primitiva (Biblioteca de Ciências da Saúde Augustus
C. Long, Universidade de Columbia). Fonte: (CAMPBELL, 1990).

O mito admite essas ambigüidades, como também admite a questão da
reversibilidade do tempo. Essa reversibilidade é sempre reiterada pelo homem mítico
através dos seus rituais que reatualizam os eventos ocorridos desde a criação
cósmica. São ritos que lidam com o drama da vida e da morte e que rejeitam a idéia
desta como fim, pois a vêem como um aspecto inerente à vida que renasce

incessantemente. Muitas vezes, mesmo sem nos darmos conta, vivenciamos
experiências em que esse ato de renovação se manifesta. Diversos acontecimentos,
como as celebrações pela passagem de um novo ano, a entrada da primavera ou as
comemorações de aniversários confirmam esses ritos.
A noção de retorno cíclico se exprime, por exemplo, na palavra grega
“eniautós” para indicar “ano”, “que designa todo objeto circular como um anel”
(HESÍODO, 2001, p. 32). A palavra ano indica também o movimento circular. Na
dança butô, essa circularidade se manifesta no corpo como condição primeira de
transformação e mudança necessária ao nosso existir. Busca-se, a cada ação espaçotemporal, morrer para renascer diferente, para que o corpo possa deixar-se falar na
sua multiplicidade de sentidos que se desvelam sem parar.
Nos mitos do fim do mundo difundidos tanto no Oriente como no Ocidente, guardando
as suas devidas interpretações, podemos observar o compartilhar da anunciação de uma
regeneração do mundo após um período de destruição. Nesses mitos é rememorado o ato da
criação ou até mesmo um retorno a uma unidade primordial que antecede a criação. Os mitos
de cataclismos cósmicos e os mitos do Dilúvio narram essa renovação cíclica dos fenômenos
por intermédio da imersão da terra nas águas ou da destruição da humanidade pelo fogo,
epidemias e tremores de terra (ELIADE, 1972, p.54).

Evidentemente, esse Fim do Mundo não foi radical: foi antes o Fim de
uma humanidade, a que se seguiu o aparecimento de uma nova
humanidade. Mas a imersão total da Terra nas águas ou sua
destruição pelo fogo, seguida pela emersão de uma Terra virgem,
simbolizam a regressão ao Caos e à cosmogonia.

Conta-se, em um mito da tribo Maidu da América do Norte, que “o Criador
da Terra assegura ao casal que criou: Quando este mundo se tornar mau, eu o
refarei inteiramente; e depois que eu o refizer, conhecereis um novo nascimento”
(ALEXANDER apud ELIADE, 1972, p. 58). É sobre a degradação, destruição e
recriação periódica do Cosmo que falam esses mitos.
É em relação a esses acontecimentos que o mito insiste em nos relatar,
ensinando-nos que a vida carrega mortes em forma de padecimentos, sofrimentos,
dificuldades, e que são esses aspectos muitas vezes considerados negativos, que
nos mobilizam em direção à exuberância, à positividade da vida que se renova.
Esse mundo mítico, ciclo da vida e da morte, está dentro de nós; penetrando-o,
“encontraremos a nossa abismal intimidade” (SOUSA, 1995, p.7). A figura da
serpente simboliza esse paradoxo da vida que renasce da morte.

Na Índia, mesmo a mais venenosa das
serpentes, a naja, é um animal
sagrado, e a mitológica Serpente-Rei é
quem está ao lado do Buda. A
serpente representa o poder da vida,
engajado na esfera do tempo, e o da
morte, não obstante eternamente viva.
[...] A vida vive de matar e comer a si
mesma, rejeitando a morte e
renascendo, como a lua (CAMPBELL,
1990, p.49).

IMAGEM 8 - Pintura de areia
navaja (Museu Wheelwright do
Índio Americano).
F

t (CAMPBELL 1990)

Encontramos na força dessa imagem o sentido circular do tempo,
encadeando passado, futuro e natureza, vida-morte-vida. Nietzsche expõe esse
sentido, ao colocar que um dado momento carrega consigo as coisas vindouras e
as coisas passadas.

Tudo vai, tudo volta; eternamente gira a roda do ser. Tudo morre,
tudo refloresce, eternamente transcorre o ano do ser. Tudo se desfaz,
tudo é refeito; eternamente constrói-se a mesma casa do ser. Tudo
separa-se, tudo volta a encontrar-se; eternamente fiel a si mesmo
permanece o anel do ser. Em cada instante começa o ser; em torno de
todo o ‘aqui’ rola a bola ‘acolá’. O meio está em toda parte. Curvo é o
caminho da eternidade (NIETZSCHE, 1994, p. 224). 9

Assim também se configura o corpo na dança butô, comportando a vida e a
morte que estão em nós como processos inseparáveis que se alimentam
mutuamente para afirmar a vida. Outro aspecto que os mitos apresentam e que
essa dança traz diz respeito à possibilidade de a natureza se metamorfosear em
cultura e esta naquela. Ambos se fazem nesse operar. Na dança butô, o corpo pode
ser pedra, ser vento, ser um animal, mas sem anular a sua condição de
pertencimento a um contexto cultural. No mito, também o corpo metamorfoseiase, promovendo a interação natureza-cultura, como segue nesse trecho em que
Zeus toma a forma de touro:

9

Estamos utilizando a tradução realizada por Mário da Silva dessa obra de Nietzsche, publicada em
sua sétima edição de 1994, pela editora Bertrand Brasil.

Zeus, príncipe dos deuses, ama Io, bela ninfa; Hera, princesa, sofre de
ciúmes. O ciumento habita um lugar de espinhos onde a vigilância
começa: lugar ou olhar por onde se vê. Zeus engana Hera e trapaceia:
transforma a ninfa em novilha. O quê, eu amar um animal? Ela brilha,
porém, de uma brancura maravilhosa, pelagem lisa. Hera suspeita,
Hera desconfia do touro que ronda em torno da vaca. Como sabe
metamorfosear os seres tão genialmente quanto Zeus, ela envia um
moscardo, o próprio desejo espinhoso, que pica a fêmea e a assusta, e
a obriga a partir. Io, errante, galopa pela Europa, dá seu nome ao mar
Jônico, correndo pela praia, passa, fugidia, pela Ásia, pelo lugar
depois chamado Bósforo ou passo da Vaca, vagante, ela sofre e se
lamenta, infeliz de ser amada por um deus, tão dorida no vaguear e
no amor quanto Prometeu, crucificado, na vingança e na imobilidade.
Hera, adivinhou certo, Zeus escondia-se, de fato, sob a aparência do
touro (SERRES, 2001, p. 37).

O homem necessita desses repertórios míticos para sobreviver, pois “todos
eles pretendem decifrar os dilemas permanentes da vida, trafegar pelos meandros
dos sistemas vivos, pela dialogia natureza e cultura, culturalizando a primeira,
naturalizando a segunda” (CARVALHO, 2003, p. 45).
A origem da agricultura, relatada em um mito da tribo indígena
Mundurucu, situada na região Norte do Brasil, pode ser um exemplo para
compreendermos esses dispositivos que operam e conformam a narrativa mítica e
que são disponibilizados pela criação do homem na tentativa de ordenar o mundo
e de solucionar as desavenças do existir. Nesse mito, a mulher velha figura como
propagadora da cultura ao ensinar o procedimento da colheita, o modo de
cozinhar e temperar os alimentos, como também ensina as regras do que poderia
ou não servir como alimento. Ao mesmo tempo, essa mulher se apresenta como
elemento da metamorfose natureza-cultura e vice-versa, pois seu corpo volta à
terra, torna-se planta para novamente se fazer alimento, quando os homens

aprendem a cultivá-la e prepará-la. Nasce a agricultura, a cultura, a arte de
cultivar.
Antigamente, não havia nem roças, nem plantas cultivadas. Uma
velha era atormentada pelo jovem sobrinho, que tinha fome e pedia
alimentos agrícolas, que ainda não existiam. Ela mandou limpar e
queimar um pedaço de floresta e ensinou aos homens tudo o que ali
cresceria: milho, batatas, cana-de-açúcar, bananas, mandioca-doce,
cará, macaxeira, melão, caju, ingá, feijão [...] E ela disse quando
colher, como cozinhar e como temperar cada planta. Mas ela disse
que o timbú (veneno de pesca), era venenoso e não podia ser comido.
Os homens deviam arrancá-lo, amassá-lo na água e convidar todo o
mundo para comer os peixes mortos que, eles sim, podiam ser
comidos. Então ela mandou que a enterrassem na roça, e de seu corpo
brotaram todas as plantas... (MURPHY apud LÉVI-STRAUSS, 2004, p.
307-308).

O mito atualiza o nosso pensamento oferecendo conteúdos novos para
tentarmos compreender a realidade. Captura-nos ao embalar “a canção do
universo, a música das esferas” (CAMPBELL, 1990, p. 11). Captura-nos ao
exprimir-se como símbolo universal que espelha a vontade do mundo.
Não deve ser confundido com algo vinculado a um passado remoto ou a
um pensar inerente às sociedades tradicionais e superado pelo pensamento
científico, mas deve ser dimensionado como aquele que afirma a autenticidade do
humano e configura uma experiência transcendente. A compreensão de
transcendência no contexto mítico remete àquilo que está além de todos os
conceitos, remete a estado ou condição do princípio divino (CAMPBELL, 1990;
ABBAGNANO, 2000).
A palavra mito, na linguagem contemporânea, é abordada muitas vezes numa
conotação pejorativa do termo vinculado a uma falsificação do real. De acordo com o

senso comum, esse pensamento simbólico é ingênuo, tido como não-científico, nãorigoroso e incapaz de propiciar uma imagem correta do mundo. Entretanto, na sua
acepção positiva, o pensamento mítico não se contrapõe à razão como um pensar
inferior e que antecede o pensamento científico, pois todo pensamento segue uma
ordenação (CÉSAR, 1988; LÉVI-STRAUSS, 1976).
O universo científico e mítico se aproximam, operam por metamorfoses que
fazem aparecer algo sob um aspecto diferente. Essas metamorfoses não são privilégio
dos poderes divinos e heróicos dos mitos, mas se manifestam na ciência. Exemplos
como a transformação da energia nuclear em energia elétrica ou a alquimia de
transformar um extrato de uma planta em um medicamento expressam essa
potencialidade (CARO, 2001).
Se há alguma distinção entre esses pensares, ela se dá ao nível das estratégias a
que recorrem. O pensamento mítico elabora conjuntos estruturados, ordenando os
fragmentos de acontecimentos. Esses conjuntos de universos mitológicos formados
são sempre desfeitos e refeitos a partir de seus fragmentos, “enquanto que a ciência,
posta em marcha pelo simples fato de sua instauração, cria, sob a forma de eventos,
seus meios e seus resultados, graças às estruturas que fabrica sem cessar – suas
hipóteses e teorias” (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 43).
Assim como entre os saberes míticos e científicos, também há aproximações
entre a ciência e a arte na sua forma de operar e não há como apartá-los ou mesmo
hierarquizá-los. Nietzsche (2000) chama a atenção para a ilusão que a ciência busca
fundar, personificada pela primeira vez na pessoa de Sócrates, ao atribuir ao
pensamento científico a garantia de acessar o mundo por meio das suas verdades

inquestionáveis. Ele destaca que é partindo dessa ilusão que a ciência se depara com
os seus limites, com o inexplicável, questionando a infalibilidade dos seus
fundamentos. Nesse instante, ela se transforma em arte, recriando-se, lançando novas
teorias, formulando seus enunciados.
Tanto o pensamento artístico quanto o pensamento mítico seguem uma outra
modulação em relação ao racional, que não se pauta numa lógica da comprovação,
da quantificação, da medição, da simplificação e da explicação, mas são da ordem do
vivido. Tentar penetrá-los com esquemas lógicos dessa natureza é violentá-los. A
oposição entre razão e mito, por exemplo, só se sustenta se entendida pela
racionalização do pensamento no Ocidente.

Com efeito, mais que atributos do pensamento que podem
eventualmente articular-se, esses dois itinerários estão em constante
interação como que contagiados por uma necessidade comum. A
suposta separação entre os ideários míticos, religiosos, científicos e
filosóficos só encontrará justificação nas matrizes da racionalização
da história ocidental que operam a arbitrária disjunção entre razão e
mito, como se razão e ciência não fossem sempre contaminados e
embebidos pelos dispositivos míticos (ALMEIDA, 2001, p.36).

Morin (1986) diferencia o conceito de racionalidade do entendimento de
racionalização. A racionalidade supõe que o nosso saber não está completo, e que
algo novo pode modificá-lo. Admite o questionamento das suas construções
intelectuais assim que a experiência parece invalidá-las, dialogando com o acaso e o
risco. Já a racionalização se fecha para a experiência nova e se encerra em si mesma.
Ergue-se acima dos fatos e torna-se superior a eles. O mito se insere no primeiro

conceito, sendo compreendido como um tipo de racionalidade integradora, menos
fragmentadora dos fenômenos, que reúne parte-todo, que faz e refaz o tempo
incessantemente.

Torna-se,

dessa

forma,

inadequado

atribuir-lhe

qualquer

qualificação que o queira fixar como um tipo de pensamento irracional.
No que diz respeito à racionalização podemos ainda dizer:

A racionalização caracteriza-se, ao mesmo tempo, por um excesso de
lógica para com o empírico e pela rejeição da complexidade do real.
Quer que o real obedeça às estruturas simplificadoras do espírito.
Assim, a racionalização tende sempre, diante de dados dificilmente
conciliáveis, e até contraditórios a seus olhos, a rejeitar como falsos ou
mentirosos alguns elementos dos dados a restabelecer, o mais
depressa que possa, a coerência unívoca de sua visão de mundo
(MORIN,1986, p.137).

A ordenação desse pensamento racional já era prenunciada na poesia
hesiódica situada na época arcaica10, mas ela ainda conserva a força da palavra que,
pronunciada pelo poeta, traz à tona “um mundo mágico, mítico, arquetípico e
divino, que beira o espanto e o horror, que permite a experiência do sublime e do
terrível, e ao qual o nosso próprio mundo mental e a nossa própria vida estão
umbilicalmente ligados” (HESÍODO, 2001, p. 19).
Para a mentalidade mítica a ordem social não se distingue da ordem natural e
temporal, tendo um caráter mágico-religioso. O rei-juiz, os cantores e os poetas são
senhores da palavra, assegurando uma ordem que é ao mesmo tempo pública e
cósmica. As atribuições humanas, para os gregos arcaicos, são compartilhadas com

os seus deuses, e o mundo é compreendido como um “conjunto não-enumerável de
teofanias, séries sucessivas e simultâneas de presenças divinas. Cada presença divina
é um pólo de forças e de atributos, que instaura e determina a área temporal-espacial
de sua manifestação” (HESÍODO, 2001, p.51).
Podemos datar o nascimento do processo de racionalização na virada do
século VIII ao século VII na Grécia. Nessa passagem, ocorre a derrocada do sistema
micênico11, provocando mudanças significativas na organização política e social e
repercussões no próprio homem grego. O aparecimento da pólis centralizada no
espaço público da Ágora concentra, por meio da palavra e da arte da oratória, a
argumentação, o debate e a discussão, que passam a ser exercidos em benefício da
comunidade, e não de um grupo restrito de eleitos. A palavra polemizada passa a ser
o instrumento pelo qual a autoridade do estado é exercida.

[...] no lugar do Rei cuja onipotência se exerce sem controle, sem
limite, no recesso de seu palácio, a vida política grega pretende ser o
objeto de um debate público, em plena luz do sol, na Ágora, da parte
de cidadãos definidos como iguais e de quem o Estado é a questão
comum; no lugar das antigas cosmogonias associadas a rituais reais e
a mitos de soberania, um pensamento novo procura estabelecer a
ordem do mundo em relações de simetria, de equilíbrio, de igualdade
entre os diversos elementos que compõem o cosmos (VERNANT,
2000, p. 12).

É interessante destacar que nesse contexto político em que os nobres, senhores

No sentido historiográfico essa época antecede os pensadores e a poesia lírica dos séculos VII e VI, e
no sentido usual significa antigo, anterior (HESÍODO, Op. Cit.).
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do governo, das terras, do sacerdócio e da justiça eram responsáveis pela defesa da
pólis, protegidos pelos imortais do Olimpo, um deus como Dioniso, deus humilde da
vegetação, permaneceu estranho à religião oficial e aristocrática da época. Essa nãoaceitação era atribuída à experiência religiosa dionisíaca com suas orgias e
desregramentos que punham em risco todo o equilíbrio apolíneo buscado pela pólis
através da prática da moderação e do comedimento. Somente no século IV, quando
são lançadas as primeiras sementes da democracia, e o povo começa a ter certos
direitos, é que Dioniso, o deus do vinho, do entusiasmo e do êxtase, passa a ser
festejado na Hélade e em Atenas, mesmo considerando que o conteúdo dionisíaco de
algumas das suas festas sofreu transformações (BRANDÃO, 2001).
Dioniso simboliza “a ruptura das inibições, das repressões e dos recalques”
(BRANDÃO, 2001, p. 140). Transportar-se para o reino desse deus do povo através
do êxtase é conduzir o homem a uma experiência arrebatadora que o transforma, que
o faz diferente, que quebra com as interdições, conduzindo a uma conquista de
liberdade, de superação da condição humana pela posse do divino.
Essa experiência estética de encantamento, que revela a contradição, o
sofrimento do mundo, que quebra os limites e as medidas e amplifica a aparência
contida nos preceitos apolíneos, é sublinhada por Nietzsche na tragédia grega,
envolvendo o canto e a dança. Nelas, o homem torna-se a Unidade, vive a alegria
primordial da existência, que se exprime pela simbólica do corpo. Lábios, palavras,
rostos, “mas também todos os gestos e todas as atitudes da dança, ritmando os
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Relativo aos habitantes de Micenas, cidade da Antiga Grécia.

movimentos de todos os membros” (NIETZSCHE, 2000, p.49)

12

fazem parte dessa

experiência arrebatadora que tem lugar no âmbito da arte, mas que também pode se
dar ao lermos um livro ou apreciarmos o nascer do sol, por exemplo. A imagem das
musas dançando apresentada no início do nosso texto nos conduz a esse universo
mágico e sedutor do Deus Dioniso.
A organização política e religiosa da pólis afirmou-se resistindo a essa
experiência dionisíaca de caráter subversivo. É nesse momento que a filosofia surge,
mais precisamente no final do século VII, marcando o declínio do pensamento mítico
e o início de um saber do tipo racional como uma tentativa de explicação coerente e
lógica dos fatos, liberando-se do contexto imaginário e dramático das teogonias e
cosmogonias antigas. A ordem cósmica aparece dissociada da função real, destacada
de todo o vínculo com o rito com que se enraizava na origem. O cosmos é
perspectivado num espaço matematizado composto de relações geométricas.

Assim se encontra apagada a imagem mítica de um mundo em
planos em que o alto e o baixo, em sua posição absoluta, marcam
níveis cósmicos que diferenciam Potências divinas e em que as
direções do espaço têm significações religiosas opostas (VERNANT,
2000, p.96).
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Adotamos aqui a tradução do original alemão die geburt der tragödie aus dem geiste der musik de 1872
para o português. Essa tradução foi realizada por Álvaro Ribeiro, pela Editora Guimarães Editores na
sua décima edição de 2000.

Sublinhamos neste período um homem que começa a distanciar-se dos seus
deuses, que tende a afastar o mundo imaginário e o mistério e que separa o passado
do presente, instituindo uma forma de pensar que não mais é revelada por
divindades aos reis, poetas e cantores, mas que é posta para debater as questões da
vida, inserindo-se no mundo dos homens, nas suas ações, nos acontecimentos e nas
coisas da natureza.
O surgimento da filosofia marca uma reformulação e racionalização das
narrativas míticas, conduzindo a um processo de desmitificação, em que a tentativa
de regressar e compreender um princípio inaugural não é mais efetuada por meio de
rituais, mas por um esforço de um pensar sistemático.

Assistimos aqui a um esforço para ir além da mitologia enquanto
história divina e de atingir a fonte primacial de onde jorrou o real, de
identificar a matriz do Ser. Foi procurando a fonte, o princípio, a
arché, que a especulação filosófica reencontrou, por um breve
intervalo, a cosmogonia; não era mais, entretanto, o mito
cosmogônico, mas um problema ontológico (ELIADE, 1972, p.101)

A cultura grega submeteu o mito a uma intensa análise, depurando e
deslocando os aspectos que não se adequavam às exigências políticas e morais
vigentes.

Os

filósofos

jônicos,

por

exemplo,

criticavam

a

concepção

antropomorfizada dos deuses da mitologia clássica exposta nas obras de Homero e
Hesíodo e não admitiam atribuir semelhanças entre os deuses e os homens. Os

deuses não poderiam realizar ações consideradas vergonhosas para os homens, como
adultério, trapaças, roubos (ELIADE, 1972; BRANDÃO, 2000a).
Mesmo considerando que a especulação filosófica passa a excluir a noção de
sobrenatural e admite uma natureza e temporalidade única que a afasta da
concepção mítica, persistem diversos temas concordantes entre o pensamento mítico
e aquele dos primeiros filósofos. A idéia de um mundo como um conjunto integrado
de fenômenos é ainda conservada.

As cosmologias retomam e prolongam os temas essenciais dos mitos
cosmogônicos. Trazem uma resposta ao mesmo tipo de questão; não
procuram, como a ciência, leis da natureza; interrogam-se, com o mito, como
a ordem foi estabelecida, como o cosmos pôde surgir do caos. Dos mitos de
gênese os milésios tomam não só uma imagem do universo, mas ainda todo
um material conceptual e esquemas explicativos: atrás dos “elementos” da
physis, perfilam-se antigas divindades da mitologia. Tornando-se natureza,
os elementos despojaram-se do aspecto de deuses individualizados; mas
permanecem forças ativas e animadas, ainda sentidas como divinas; a physis,
quando opera, está toda impregnada desta sabedoria e desta justiça que eram
o apanágio de Zeus (VERNANT, 2000, p. 82-83).

O mito também sobrevive por intermédio do Alegorismo e Evemerismo 13 que
se afirmam no século IV a.C., como modalidades de interpretação que favorecem a
conservação de “uma certa mitologia”, perpetuada mais adiante pelo Cristianismo
(BRANDÃO, 2000a, p. 31).
Apesar dessa gradual dessacralização do mito, herançados próprios gregos,

Com o Alegorismo buscam-se nos mitos as suposições, as significações ocultas, os subentendidos, e
não mais a sua compreensão literal. O Evemerismo tenta explicar o processo de apoteose de homens
ilustres, divinizando-os após a morte (BRANDÃO, 2000a).

13

podemos afirmar que ele não foi de todo abolido e permanece vivo quando o homem
se religa ao sagrado, quando experiencia a reversibilidade do tempo, transcendendo
os limites da condição humana de finitude, e abre-se à força revitalizadora de um
sempre possível recomeço.
Observamos que o mito permanece também vivo na experiência estética
vivida na dança butô, na qual o corpo ritualiza e invoca o Deus Dioniso, que se
presentifica, propiciando instantes de encantamento e de entusiasmo. Contactar com
essa experiência estética pode nos mobilizar e nos impulsionar para questionar e
ousar romper com certas normas e padrões de cunho religioso, social, moral e mesmo
estético, que nos são impostos e que muitas vezes nos impedem de ver a vida por
outros matizes mais alegres, prazerosos e sedutores. Necessitamos da festa14, da
distensão, dessa racionalidade fecunda de Dioniso.
A presença desse espírito dionisíaco pode ser sentida em muitos rituais
guerreiros e xamânicos de tribos indígenas. As danças com animais, ritual presente
entre os índios Parakanã da Amazônia, podem nos auxiliar a compreender essa
presença inebriante, que possibilita ao corpo mítico metamorfosear-se em um animal
para apossar-se dos seus poderes de proteção, de prolongamento da vida. As danças
objetivam a apropriação “de alguma característica do animal para operar
transformações nos humanos”, para que a longevidade deles possa ser transferida
para os humanos. Uma das danças mais significativas é a corrida dos jacarés, “um

ritual raramente realizado, pois é considerado extremamente perigoso” (FAUSTO,
1997, p. 270).

Consiste em aprisionar os répteis e trazê-los vivos para as aldeias,
amarrados a um poste, para serem dançados pelos homens. Estes os
portam sobre os ombros, dançam e saltam sobre o fogo, enquanto as
mulheres cantam. [...] Após serem corridas, as presas são mortas e
cozidas pelas velhas. Diz-se que o repasto é destinado essencialmente
às mulheres. De modo geral, jacarés só podem ser comidos se forem
dançados, embora se abra exceção para pessoas de idade. A
realização da festa está ligada à evitação da morte; executa-se para ter
vida longa: tajenetekaoho oja (para permanecermos muito, diz-se). Com
esse mesmo objetivo, dança-se com o jabuti-açu. [...] Dança-se
também com tatus para ‘fechar o corpo’, para não ser atingido por
uma flecha inimiga: magia simpática que visa transferir a couraça
protetiva dos dasipodídeos para os guerreiros. [...] Dança-se, ainda,
com o poraquê para sonhar (o choque sendo propiciatório) e com o
jaguar para se metamorfosear. Em conjunto, todas essas operações
visam prolongar a vida: seja pela evitação da morte violenta, seja pela
aquisição de poderes oníricos que dão acesso à ciência xamânica dos
inimigos (FAUSTO, 1997, p. 270- 271).

O corpo que vivencia um ritual xamânico experimenta a passagem de um
estado a outro, de um código a outro. Essa passagem “faz oscilar energias que os
ritos libertam e utilizam”, instaurando o significante flutuante, ou seja, uma energia,
“uma força que é impossível ver significada em códigos” (GIL, 1997, p. 19).
Evidenciam-se, nessas sessões xamanísticas, as possibilidades de metamorfose do
corpo, as possibilidades de transposição das normatizações cifradas pela cultura. Em
Java, “os dukuns (xamanes) ‘transformam’ os pacientes em porcos selvagens, em

“Festa em grego se diz thalía; é o nome de uma das Graças e de uma das Musas. O primeiro sentido
de thalía é o de viço, da exuberância de seiva, daí a noção de abundância e de festa” (HESÍODO, 2001,
p.33).
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macacos, que fazem saltar de ramo em ramo, em castores que obrigam a entrar no rio
e a apanhar peixes” (GIL, 1997, p. 24-25).
Essa dimensão sensível contida nos mitos e que se manifesta pela força do
ritual faz-nos vivenciar uma experiência arrebatadora de um corpo mítico, conectado
com os deuses, com os nossos ancestrais, com as forças da natureza e que de certo
modo é capaz de reinscrever a cultura não se fixando à referência de um código
cultural único. O acontecimento ritualístico permite a comunicação de um corpo
comunitário, que não se isola, que não se separa das coisas e dos outros corpos, que
se comunica com a natureza e a cultura, ampliando os nossos sentidos, matizando o
vivido com novas cores.
O mito é uma dimensão expressiva constitutiva do humano e ratifica o desejo
de “abrir caminho, [...] na direção das dimensões do mistério” (CAMPBELL, 1990, p.
140). A filosofia e a ciência coexistem nesse pensar, pois também comungam desse
desejo. Nesse sentido, os pensamentos mítico, filosófico e científico estão imbricados
um no outro, retroalimentando-se de um só substrato, que é a vontade e a
curiosidade de conhecer.
Diante do que até então nos foi revelado pela linguagem mítica, é possível
afirmarmos que todo mito é carregado de uma lógica sensível, pois abriga um
conhecimento que se funda na ambigüidade, na reversibilidade do tempo, na
complementaridade e na experiência vivida e que traz a presença do divino no
homem e no mundo, integrando natureza e cultura, a animalidade e o simbólico. Os
mitos inspiram-se nas energias do corpo, oferecendo pistas de como podemos

conduzir o nosso viver e delinearmos referências para a nossa caminhada existencial
(CAMPBELL, 1990; BRANDÃO, 2000a).
Os mitos falam do corpo, das suas necessidades. São possibilidades de
orientar o vivido e de lidar com o desconhecido a partir da experiência corpórea. A
mitologia pode ser entendida como “a poética do corpo cantando sua verdade
celular” (KELEMAN, 2001, p. 17). Ao narrar um mito, estamos contando a nós
mesmos “a história do nosso processo”, encarnando a vontade dos homens de
ascender a uma vida pela qual eles podem se superar (KELEMAN, 2001, p. 29).
Essa poesia sensível do corpo ilumina o mito e resulta dos seus processos
perceptivos como modo sensível de conhecer e ser no mundo, como condição
ontológica, epistemológica, ética e estética do homem. Com relação a essa questão
dos processos perceptivos podemos dizer que a percepção é uma atitude corporal e
afirma-se como uma interação, como uma forma de comunicação, como um campo
de significações mediado pelo gesto. A experiência indivisa da percepção vivida pelo
corpo nos faz acessar uma noção também indivisa daquilo que percebemos.
Entretanto a noção global que temos do mundo não se esgota, inscreve somente uma
verdade não circunscrita por nosso espírito (MERLEAU-PONTY, 1994; 2002).
Cézanne desejou captar, através da sua pintura, essa experiência perceptiva imediata que
nos une ao mundo vivido e que nos põe em contato com a sua natureza original múltipla de
sentidos.

Cézanne não acha que deve escolher entre a sensação e o
pensamento, assim como entre o caos e a ordem. Não quer separar as

coisas fixas que nos aparecem ao olhar de sua maneira fugaz de
aparecer, quer pintar a matéria ao tomar forma, a ordem nascendo
por uma organização espontânea. Para ele a linha divisória não está
entre “os sentidos” e a “inteligência”, mas entre a ordem espontânea
das coisas percebidas e a ordem humana das idéias e das ciências
(MERLEAU- PONTY, 1980, p. 116).

Esse saber sensível do corpo advém da reversibilidade dos sentidos que o
mobiliza para uma interação com o seu entorno. Não é um saber que engana, como
defendiam os modos racionais dos postulados científicos da modernidade, mas é a
maneira própria de ser desse corpo. Para Merleau-Ponty (1999, p. 133), o corpo é
aquele que reúne uma dupla propriedade, coexistindo como “coisa entre as coisas”, e
como “aquilo que as vê e toca”.
A verdade não é relativizada em decorrência dos múltiplos sentidos que
comportam a ordem do sensível, como poderíamos nos deixar conduzir, atribuindo a
um determinado acontecimento uma revelação de verdade e a um outro uma nãoverdade, se é que assim podemos dizer. Esses sentidos diversos vão ganhando
significações nas relações contextuais “de símbolos que datam nosso saber”. Dessa
forma todo acontecimento edifica uma verdade, “visto que cada qual destas relações
é inegavelmente uma verdade e será salva na verdade mais compreensiva do porvir
[...]” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 143).
O saber advindo do pensamento mítico também não deve ser entendido como
algo falso, como uma narrativa fantasiosa contada pelos primitivos. Esse saber cria
novas paisagens cognitivas que possibilitam a ressignificação do sentido das coisas e
nos auxiliam a tentar compreender a ambiência sensível do corpo.
O mito e o corpo são impulsos do sensível que acessam modos de
conhecimento menos disjuntores. A separação como pólos excludentes entre razão e

sensibilidade torna-se, dessa maneira, inoperante, pois não há como negar que existe
uma razão que organiza e orienta o mito e o corpo. Essa razão não secciona o sensível
e só consegue se afirmar fundindo-se nele, sendo o próprio sensível.
Podemos retirar dessa reflexão alguns elementos epistemológicos para pensar
uma educação sensível. O mito vivifica a voz do corpo, operando por uma
racionalidade circular, integradora, criativa, articuladora, regeneradora. Sua
linguagem simbólica encanta, metamorfoseia e transcende as oposições naturezacultura, bem-mal, vida-morte, homem-mundo. Esse conhecimento sensível que
atravessa o mito pode ser incorporado na educação, para que esse campo de
produção de saberes e de aprendizado da cultura possa ser alimentado por um
exercitar constante da imaginação e da fascinação. O uso das narrativas, analogias e
metáforas que integram a racionalidade mítica pode ser uma ferramenta cognitiva
bastante interessante para metamorfosear os modos analíticos ainda operantes no
trato do conhecimento na educação, redimensionando o que conhecer e os modos
como os processos de conhecimento podem ser gerados.

CORPO METAMORFOSEADO

Afastai-vos do caminho desses homens
absolutos! Têm pés pesados e coração
mormacento: não sabem dançar. Como
poderia a terra ser leve para tal gente!
Levantai vossos corações, meus irmãos, bem
alto, mais alto! E sem esquecer-vos das pernas!
Levantai também as pernas, ó exímios
dançarinos; e, ainda melhor: ponde-vos de
pernas para o ar! (NIETZSCHE, 1994).

Assistir à coreografia Delírio de uma infância15, solo apresentado pelo dançarino
Ismael Ivo, foi para mim uma experiência de descoberta e envolvimento com esse
universo poético da dança butô. No palco, o dançarino se integrava a um cenário
lúdico próprio da infância, confundindo-se com um boneco que o acompanhava e
que ele embalava durante toda a dança. Integrava-se também com vários baldes que
continham água ou um certo tipo de pó, e que se encontravam alinhados em uma
diagonal. Seus movimentos se alternavam, assim como a presença e a ausência de
música. Ora esses movimentos eram curvos, torcidos e lentos, ora eram vibrantes e
saltitantes. Em alguns momentos, o dançarino corria por dentro dos baldes, pisandoos; em outros, derramava a água e o pó sobre o seu corpo num jogo de entregas ao
chão e ao contato com aqueles elementos. Em outros instantes, ainda, ele efetuava

15

Esse espetáculo foi apresentado no evento “Vestígios do butô”, promovido pelo Sesc São Paulo e
pela Fundação Japão, realizado em setembro de 2003, na cidade de São Paulo.

giros sucessivos que provocavam um efeito cênico de muita beleza, pelos desenhos
circulares que se irradiavam da sua saia esvoaçante. Brincar, retornar à memória do
corpo, à fala primeira que a criança tão intensamente registra e vivencia foram
impressões que senti ao apreciar essa coreografia.
Retomar essa experiência estética foi um meio de acessar esse mundo das
imagens, da transfiguração do real que a arte propicia, sentindo-me transportada
para um cenário de cores, de sons, de texturas, de corpos em movimento. Reinstalarme nessa experiência possibilitou-me revivê-la nos autores já lidos, no meu corpo
quando dançou o butô e nos outros corpos que vi dançarem, interrogando-a
novamente, acessando esse universo intenso.
É isso que a experiência estética nos provoca, transportando-nos para um
cenário no qual, diante dos nossos olhos, episódios imagináveis da vida e do mundo
se desenrolam. Somos transformados por essa experiência e ao mesmo tempo a
transformamos a partir das vivências que trazemos dos outros e dos acontecimentos,
como também somos arrastados para outros e outros sentidos que podemos
encontrar partindo dela (MERLEAU-PONTY, 2002; NIETZSCHE, 2000). Penso ser
essa transposição que sentimos ao assistirmos a um espetáculo. Coexiste uma
sobreposição entre o que contemplamos e esse mundo de múltiplos sentidos que
atribuímos a esse percebido, que se vai configurando por intermédio dessa
experiência contemplativa, para além dela.
Essa experiência, seja para aquele que dança, seja para aquele que a aprecia,
reconduz o corpo à própria origem do significar, no qual os sentidos vão ganhando
forma, numa construção e reconstrução que mobiliza sinergicamente o espaço

polissêmico que o corpo, na sua singularidade, instaura. A experiência estética é
capaz de “nos introduzir em perspectivas alheias, em vez de nos confirmar nas
nossas” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 112). Dessa maneira, uma obra de arte, é capaz
de habitar várias existências, unindo vidas, que talvez de outro modo não pudessem
se encontrar.
Ao nos instalarmos nesse cenário da dança butô, deparamo-nos com o desafio
que essa dança lança, desafio de tentar perscrutar o corpo, de nele se perder para
recuperar a sua memória, os seus silêncios, para dar visibilidade às suas sutilezas.
Em entrevista concedida16 após a participação no evento Vestígios do butô, Ismael
Ivo, coreógrafo e bailarino que reside atualmente na Alemanha, reafirma na sua fala
esse desafio que o butô abraça de se aprofundar no corpo como um modo de
compreendê-lo e não só de entender a dança. Ele comenta que é dessa maneira que a
dança butô faz emergir a movimentação de cada um e que o corpo “passa a existir
como momento de milagre, momento mágico”.
Situado no espaço-tempo, o corpo projeta-se para aqui e para acolá em
encadeamentos temporais sucessivos, sem que tenhamos uma noção integral de
todos esses acontecimentos, pois há limites que nos são postos ao tentarmos indagálo. A precariedade dos nossos modos conscientes de pensar é insuficiente e não
consegue dar conta de todo esse fenômeno corporal que não cessa de ocorrer.
O corpo comporta o indizível, o surpreendente. Ele sabe, porém esse saber
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Entrevista concedida à Aquarela On Line. Essa entrevista compõe uma série intitulada: “O Japão
Inusitado”. Fonte: (ISMAEL ..., 2003).

contém o duplo: revela, mas também oculta, pois há sempre a sombra, o impensado,
o invisível, os limites da nossa consciência perceptiva, como expõe Merleau-Ponty
(1999). Há sempre uma face que se mostra diante de outra que se oculta. O corpo é
assim, o mundo é assim, o conhecimento sobre esse corpo e sobre esse mundo
também o são.
O butô caminha por esse campo do impensado, do que está ocultado nesse
corpo. Dança evocadora do mito, ata-os pela vivência de um tempo simbólico, cíclico,
que faz o corpo rememorar, metamorfosear-se, refazer-se na sua singularidade
biológica e cultural. Faz o corpo morrer em cada ação na dança, para nascer diferente
na seguinte. Corpo mítico, corpo ambíguo, feminino-masculino, animal-vegetalmineral, corpo no butô. Entrelaçamentos ao nosso ver possíveis.
Nesse entrelaçamento, corpo mítico, corpo na dança butô, compomos essa
segunda poética, adentrando nos contornos fluidos que se desenham no espaço e
tempo dessa dança e que revelam o saber integrativo que é próprio do corpo, o seu
saber não fragmentado, que imbrica a parte no todo, a razão na emoção, a natureza
na cultura, que imbrica esse corpo nas energias do universo, por estar cheio da sua
vibração.
O corpo nessa dança revela uma beleza que rompe com a mecanização
gestual, não se fixando em formas pré-estabelecidas ou em um padrão de
temporalidade. Nutre-se e mergulha nas sombras e silêncios, em um espaço sem
medidas, preenchido de continuidades e vizinhanças. O corpo trama a conexão entre
os tecidos celulares, entre o céu e a terra, a animalidade e a cultura, o interior e o
exterior.

Nessa imagem do dançarino Yoshito Ohno, na coreografia
Florescer para ti, florescendo orgulhosamente,
encontramos esse corpo que se move afirmando a
conjugação do céu e da terra, do interior e do exterior. Pés
enraizados no solo, cabeça dirigida para o alto; um olhar
que atravessa a pele e penetra nos espaços ocultos do
corpo. As mãos, joelhos, cotovelos, o tronco, enfim, todo
o corpo vai se avizinhando para preencher o espaço.

IMAGEM 10 Foto: Yuji Kusuno.
Fonte: (VESTÍGIOS DO BUTÔ,
2003).
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artísticos

na

contemporaneidade, o butô vem se delineando como um dos gêneros em evidência,
combinando dança e teatro. Insere-se juntamente com outras produções de dança, o
que se vem denominando de dança contemporânea, tais como: produções de dança
moderna, dança-teatro, butô, “nouvelle danse (francesa, belga ou canadense) e a new
dance (pós-postmodern dance norte-americana)17”, abrigando “obras que se distanciam
dos parâmetros do balé e do balé moderno” (NAVAS, 1999, p. 25). Apesar de muitas
vezes a dança pós-moderna

ser

entendida

como

sinônimo de

dança

contemporânea, estamos

“Dança pós-moderna é a denominação de uma escola estética da dança americana desenvolvida na
década de 1960, especialmente por uma geração de coreógrafos filiada à Judson Memorial Church de
Nova York”. Nessa igreja reuniam-se artistas que criavam e se apresentavam como “Trisha Brown,
Lucinda Childs, Yvonne Rainer, Meredith Monk, etc” (CANTON, 1994, p.21; NAVAS, 1999, p. 25).
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considerando esta última denominação como algo maior, que abarca, inclusive, mas
não somente, as produções de dança pós-moderna.
A terminologia dança contemporânea apresenta algumas características que
conformam a sua compreensão. A forma18 na qual a coreografia é estruturada, por
exemplo, passa a ser constituída não mais por uma unidade formal coreográfica, mas
pela fragmentação e por múltiplos enfoques da obra. Há uma integração da dança
cênica com outros vários meios de expressão, sem ocorrer uma hierarquização das
linguagens utilizadas. As companhias de dança têm nos seus elencos dançarinos de
diversas nacionalidades e de diversos biotipos, “os efeitos tecnológicos cênicos de
imagens, luz e som passam a ser utilizados nos espetáculos de dança”, “os
coreógrafos contemporâneos tanto podem buscar expressões regionalistas quanto
podem pretender criar uma dança sem fronteiras, com uma abrangência universal,
transcultural, pluriétnica” (ROBATTO; MASCARENHAS, 2002, p. 41). A dança
contemporânea explora uma “quebra da noção de equilíbrio e proporção da
composição como um todo e sua convencional lógica narrativa”, centrada em uma
temática (ROBATTO; MASCARENHAS, 2002, p. 42).
Germinado no país do sol nascente e das cerejeiras, o butô traz impresso na
sua estética o imbricamento que o povo japonês tem com a sua natureza pródiga,
estonteante. Assim como a natureza, o corpo no butô está sempre numa condição de
mutação, aberto ao florescimento, à transformação, a mortes-vidas que se fazem e
refazem sem findar.

A forma é um dos fatores intrínsecos da dança, “conseqüência da relação dos elementos espaço,
tempo, movimento e conteúdo” (ROBATTO; MASCARENHAS, 2002, p. 40).
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Após um longo período de isolamento marcado pelo regime feudal19, o Japão
abre-se ao ocidente com a Restauração Meiji a partir de 1868, conduzindo a queda do
shogunato e instituindo um regime monárquico centrado na figura do imperador, que
reúne na sua pessoa o poder espiritual e secular de governar a nação. O país
moderniza-se a passos largos. A economia feudal de base agrária vê-se alterada para
uma economia capitalista pautada na instalação de um parque industrial, de uma
unidade monetária, de meios de comunicações e de transportes ágeis e de
implantação de firmas comerciais, bancos, companhias de seguro, dentre outros
estabelecimentos. Apesar desses avanços, a reforma agrária não se realiza de forma
completa, pois grande parte dos camponeses, cerca de 70% da população do país,
permanece subjugada ao poder exercido pelos grandes proprietários. Ocorre um
grande esforço do governo Meiji no que se refere à educação, havendo o empenho
por parte dos dirigentes em difundir o saber entre a população em geral, crescendo
os estudos e pesquisas nos laboratórios e universidades (KUNIYOSHI, 1998;
YAMASHIRO, 1978).

Havia uma clara percepção dos governantes japoneses que o futuro
de seu país dependia, essencialmente, de uma política que criasse
condições equivalentes às que existiam nas grandes potências
ocidentais e num curto espaço de tempo. [...] Para alcançar tais
propósitos, o Estado nipônico enviou à Europa e aos Estados Unidos

19

Marca um sistema de governo inaugurado em 1192 e que se estende até a Restauração Meiji (1868),
servindo como “instrumento para investir os comandantes das forças imperiais contra as ameaças ao
poder do tennô (imperador). Abreviado para Shogun, passou a designar o chefe de um governo militar
hereditário (shogunato). Esse regime político-militar substituiu a aristocracia da corte (Kuge) pelos
militares (samurai ou bushi)” (YAMASHIRO Apud KUNIYOSHI, 1998, p. 59).

missões oficiais para conhecer e estudar o funcionamento das
instituições políticas, econômicas e sociais. Encaminhou, ainda,
jovens estudantes para adquirirem formação e experiência nas
universidades e estabelecimentos científicos europeus e norteamericanos. Ao mesmo tempo, contratou inúmeros estrangeiros
especializados nos mais diversos campos do saber, apesar do alto
custo dessa medida, para auxiliá-lo na tarefa de construção de um
novo país, de acordo com modelos do Ocidente que lhe parecessem
mais adequados à sua formação histórica (KUNIYOSHI, 1998, p. 53).

A modernidade comporta uma adoção e adaptação às feições da civilização
ocidental, mas os traços peculiares da cultura japonesa, como o patriotismo, a
lealdade à pessoa do Imperador, as artes de decorar jardins e arranjar flores, a
veneração aos antepassados, a temperança de um povo que cultiva a tolerância, a
polidez, o solene, a honradez, a cerimônia, a cortesia, a paciência e a abnegação
diante do sofrimento e da morte, são mantidos. Em suma, podemos dizer que o
modernismo não conseguiu apagar o carinho pelas coisas tradicionais, o respeito e a
admiração pela natureza. Nesse processo de abertura, a arte japonesa passou a
despertar a curiosidade por parte do Ocidente em conhecer essa cultura insólita e
refinada, conhecer essa arte que abarca uma visão integrada de homem e que tem na
natureza a sua grande inspiração, estando presente na vida corriqueira do povo
japonês, como também nos seus mitos, nas suas lendas, nos contos do folclore
nacional, que sempre estão conectados com as paisagens naturais que se descortinam
pelas terras nipônicas.
O intercâmbio com o Ocidente não conseguiu apagar o gosto artístico desse
povo fundado na singeleza, na delicadeza, na sobriedade. Esse gosto se manifesta

desde as decorações funerárias, como nos arranjos domésticos (YAMASHIRO, 1978;
LIMA, 1997).

Esse gosto se manifesta
na arte do butô, revelando
uma gestualidade expressa de
modo

singelo,

paciente,

cerimonioso, como vemos na
imagem
Kagemi,

da
do

coreografia
grupo

Sankai

Juku.

IMAGEM 11 - Foto: Guy Delahaye.
Fonte: (FESTIVAL ..., 2005).

Podemos observar uma influência significativa da arte japonesa no
desenvolvimento da Arte Moderna, “em especial em algumas obras de pintores
impressionistas e pós-impressionistas” (KUNIYOSHI, 1998, p.79), como Vincent Van
Gogh e, no Brasil, destaca-se Anita Mafaldi, que pintou O japonês, em 1915/1916 e A
japonesa, em 1924. Essa influência pode ser percebida nas imagens da pintora
brasileira.

IMAGEM 12 - O japonês. Col.
Mario de Andrade/ Instituto de
Estudos Brasileiros da USP.
Fonte: (KUNIYOSHI, 1998).

IMAGEM 13 - A Japonesa.
Coleção Gilberto Chateaubriand,
MAM – RJ. Fotografia Vicente de
Mello. Fonte: (KUNIYOSHI, 1998).

Esse reencontro do Ocidente com o Japão no século XIX desencadeou
juntamente com a modernização e ocidentalização do país a exacerbação do
nacionalismo que se expande em 1895, com a vitória japonesa na guerra contra a
China. O povo japonês, eufórico com a vitória, não aceita a pressão diplomática da
Rússia, da Alemanha e da França para que o Japão devolvesse a Península de
Liaotung à China. Em decorrência desse fato, nasce um nacionalismo que se
intensifica com o passar do tempo com a introdução abrupta de culturas importadas,
que não raro entram em choque com a cultura tradicional japonesa, “provocando
conflitos e confusões de ordem ideológica e política”, instigando o despertar da
consciência nacional (YAMASHIRO, 1978, p.197).
Esse nacionalismo acentuado retrata um Japão no século XX embriagado pela
propaganda belicista difundida por políticos e militares obstinados por ideais de
dominação e de conquista, fazendo o país lançar-se na II Guerra Mundial, ceifando

centenas de vidas em prol dos interesses da nação. Retrata também um Japão
circunscrito a um contexto de guerra em que a tecnociência operou numa progressão
assustadora, submetida ao poder do estado que decidia onde, quando, de que modo
os aparatos tecnológicos seriam produzidos e utilizados. Com a descoberta no campo
da Física da fissão nuclear, o país é vitimado pela morte de milhares de civis com as
bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Duas cidades são
completamente arrasadas, mas o planeta inteiro é abalado e se ressente diante da
possibilidade de uma destruição global a partir desse acontecimento.
Diante desse quadro apavorante, arruinado e com sua economia totalmente
desorganizada, o Japão se rende e inicia uma busca pela “reconstrução nacional
baseada nos princípios democráticos e pacifistas impostos inicialmente pelas
autoridades de ocupação”, comandadas pelas tropas americanas (YAMASHIRO,
1978, p. 222).
É nesse cenário do pós-guerra, de um povo dilacerado, marcado pelas mazelas
provocadas pelas avassaladoras conseqüências da irradiação nuclear em fins da
década de 1950, que o butô nasce. Inserido no ambiente da vanguarda japonesa e
num contexto sóciocultural configurado pela repressão e agressão ocidental, seus
espetáculos abordam temas como o nascimento, a morte, o inconsciente, a
sexualidade, o grotesco. Mescla elementos do teatro tradicional japonês e da mímica
e abre uma ampla possibilidade para o improvisar na dança20.

Na dança, a improvisação pode ser entendida como o ato de realizar movimentos sem planejamento
prévio, mas também como ato de experimentar/criar novas possibilidades de dançar para além das
formas já vivenciadas e divulgadas. A improvisação nas aulas de dança é um conteúdo capaz de
permitir a ampliação do repertório de movimento dos alunos e de fomentar a criação de estilos
próprios de dançar. Pode ser realizada a partir de temas, objetos, textos, questões, etc. Está atrelada a
objetivos específicos de exploração do movimento e também pode configurar-se como uma etapa
preparatória ou constitutiva dos processos de composição coreográfica.
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Podemos observar que, apesar de o butô explorar uma idéia de identidade
japonesa ameaçada pela crescente ocidentalização no pós-guerra, os seus iniciadores
Tatsumi Hijikata, Kazuo Ohno e Akira Kassai estavam sensíveis às novas correntes
do Ocidente.

Kazuo Ohno se decidiu pela dança ao assistir uma apresentação de
La Argentina (a dançarina Antônia Marcé). Hijikata se inspirou em
Baku Ishii, um dos primeiros dançarinos modernos do Japão, que
teve grande influência do expressionismo alemão. Akira Kassai foi
buscar sua técnica na filosofia da Eurritmia21, que relaciona
movimento, palavra e música e buscava uma nova anatomia para o
corpo (HOSOKAWA, 2003, p. 12).

Esses acontecimentos retratam as novas tendências da arte japonesa após a II
Guerra Mundial, na qual os artistas passam a questionar o caráter exacerbadamente
nacionalista da tradicional arte japonesa.
Dentre esses movimentos da dança que influenciaram o butô, podemos situar
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Método criado pelo austríaco Émile Jaques Dalcroze (1865-1950), que buscava coordenar
o movimento corporal com o ritmo musical. Professor de música, arte dramática e
compositor, Dalcroze concebeu “um sistema de ensino, segundo o qual a educação auditiva
deveria começar pelo senso rítmico, o qual é basicamente muscular” (ARTAXO, 2000, p.
29). Considerava a música como a base da rítmica e que esta se apresentava interligada com
o movimento do corpo. Defendeu que o sentimento corporal se desenvolve por educação do
sistema muscular e nervoso na qualidade de transmitir pela expressão e graduação da força
e da elasticidade no tempo e no espaço, a concentração na análise e execução do movimento.
Sua preocupação era fazer vibrar a música em todo o organismo, buscando gerar uma
disponibilidade que integrasse o corpo e o espírito. Seus estudos influenciaram na formação
de escolas de dança e no desenvolvimento da Educação Física, sendo bastante importante
para o entendimento da relação ritmo-movimento.

a dança moderna na virada do século XX como uma concepção estética, que buscou
liberar a dança das convenções em vigor na dança acadêmica, convenções essas
atreladas ao uso das sapatilhas de ponta, dos “tutus” ou ao uso de temáticas
oriundas do universo dos contos de fadas. Situa-se no conjunto de diversos
movimentos artísticos que se afirmam nas primeiras décadas do século XX, como a
pintura, a poesia, o teatro, a música, e que questionavam os postulados estéticos do
Renascimento, buscando criar novos meios de expressão. A dança moderna contesta
o academicismo e os artifícios do balé clássico. Procurou “uma nova relação da arte
com a vida real, tomando consciência de que a sua vocação não era a de um
naturalismo preocupado somente em copiar, que a reduziria à mímica” (GARAUDY,
1980, p. 43).
Essa dança reivindica uma maior liberdade ao corpo. Essa dança liberta os pés, que podem
sentir o contato direto com o chão, liberta os cabelos que não necessariamente precisam
estar presos, liberta o tronco da posição ereta da dança acadêmica. O corpo agora pode
projetar-se para cima, mas também para baixo, para os lados, curvar-se, expandir-se,
torcer-se, como centro de onde se irradia o movimento. Todo ele adquire uma maior
mobilidade, facilitada inclusive pelo uso de figurinos mais leves, com o intuito de exprimir
as emoções humanas, proposição central de toda a dança moderna.
Paralelo ao seu desenvolvimento nos Estados Unidos, progride na Alemanha
o movimento expressionista, que não só na dança, como no teatro, no cinema, nas
artes plásticas, na arquitetura, na música e na literatura vem a enfatizar nas suas
diversas expressões artísticas o grito da alma humana atormentada pelo desespero,
pelo horror da morte, pela falta de liberdade de um período que viveu o

acontecimento da I Guerra Mundial e o pós-guerra. Os expressionistas idealizavam
um novo homem, a sua plenitude, o seu engajamento em favor dos oprimidos, como
meio de gerar transformações sociais e culturais. O enfoque expressionista foi
influenciado pela filosofia de Nietzsche e pela teoria do inconsciente de Freud e
utiliza-se da deformação da realidade para dar forma à visão subjetiva do artista.
Está centrado na arte como possibilidade de expressão dos sentimentos humanos,
assim como na abstração das formas e numa severa crítica ao contexto social
conturbado que marca a virada do século XIX para o século XX (BAHIA, 2005;
OLIVEIRA, 2005).

O expressionismo é o caminho para uma concepção existencial da
arte: colher, na realidade, sob o invólucro do transitório, o núcleo
eterno, imutável da própria arte. Golpear o centro da realidade, não
permanecer em sua periferia. Pressionar a realidade para dela fazer
brotar o latente secreto. Daí surge a típica deformação expressionista,
que encontramos principalmente nas obras de Van Gogh (1853-1890),
Edward Munch (1863-1944) e James Ensor (1860-1949), que maior
influência exerceram sobre os expressionistas alemães (TOLENTINO,
2005).

No quadro que segue, marco do expressionismo,
encontramos ressaltado o elemento da deformação. O
desenho, a cor, a composição são reunidos para
enfatizar a expressão de um período histórico
turbulento, a expressão de um homem atormentado
pela angústia, o grito da alma que quer penetrar no
real, ir no seu âmago.

IMAGEM 14 O Grito, Edward
Munch, 1893.
Fonte: (LOPERA et al., 1997).

O butô surge marcado por essas referências da dança moderna e do
expressionismo alemão. O primeiro espetáculo denominado Kinjiki foi apresentado
em 1959 por Tatsumi Hijikata e Yoshito Ohno. A denominação inicial de ankoku
butô (dança das trevas) nasce das lembranças que Hijikata traz de sua cidade natal,
Tôhoku. Da “movimentação dos agricultores que levavam seus bebês dentro de
cestas, da natureza do local e da escuridão do inverno que sugeria as trevas e o
vento”, surgiu a dança de Hijikata (GREINER, 1998, p. 24).
Segundo Yoshito Ohno (2003)22, no início do butô, os corpos recebiam uma
maquiagem branca como uma forma de disfarçar a magreza extrema em que se
encontravam os japoneses, em decorrência das privações sofridas pela derrota na
Segunda Guerra Mundial. Essa maquiagem branca é, até hoje, utilizada como uma
maneira de subtrair o rosto individual e a identidade pessoal, de “neutralizar o
gênero sexual” (LUISI; BOGÉA, 2002, p. 42).
O butô permite experimentar outras formas. Nesse sentido, pode-se deixar de
ser humano para ser um outro animal, um vegetal, um mineral. Não é um homem ou
mulher em cena, mas múltiplas possibilidades de ser que se anuncia na dança,
inclusive a possibilidade de ser feminino-masculino, independente do sexo biológico
ao qual pertence o dançarino (a).
Essa dança sofre uma influência considerável dos movimentos artísticos
surgidos no entre-guerras, identificando-se com o Dadaísmo e, principalmente, com
o Surrealismo (GREINER, 1998).
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Anotações registradas em um Workshop de dança butô ministrado por Yoshito Ohno, dançarino de
butô, referente ao evento Vestígios do Butô (2003).

O rótulo dadá refere-se menos a um grupo particular de artistas
trabalhando com um conjunto de objetivos e interesses em comum do
que a um diverso leque de atividades e formas de produção literária
e artística que teve lugar em várias cidades européias entre 1916 e
1922-23. Além disso, não há um fator particular unificando as
atividades que ocorreram em nome do Dadaísmo, nem os quase vinte
títulos de panfletos e revistas que propagavam a orientação dadá
(BATCHELOR, 1998, p.30).

Como um movimento questionador da esfera cultural européia após a
Primeira Guerra Mundial, o Dadaísmo contrasta com as representações assépticas
dos puristas23. O Dadaísmo integrou a “aleatoriedade, o acaso, o não-planejado e o
contingente” (BATCHELOR, 1998, p.33), como elementos destacados na sua crítica à
ordem social estabelecida. Suas produções privilegiavam as técnicas de colagem e a
montagem, e é por sua proposta de inacabamento da obra de arte que há
identificações com o butô enquanto um cenário estético de um corpo também
inacabado, em experimentação constante.
O intuito do trabalho purista, por sua vez, era “controlar e corrigir as
tendências caprichosas da intuição”, recaindo numa ênfase à “racionalidade, na
clareza de concepção e em uma execução precisa” da obra de arte (BATCHELOR,
1998, p. 21). Esses argumentos eram resultantes de um discurso que buscava retratar
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A arte purista defendia as formas mais convencionais de representação, adotando um
desenvolvimento moderno da tradição clássica. Tratava-se de constituir uma arte a partir de formas
ideais originadas em Platão. Essas formas “constituíam um princípio estruturador universal e
invariável”, consistindo no círculo, no quadrado e no triângulo, “e em seus correspondentes
tridimensionais, a esfera, a pirâmide e o cubo” (BATCHELOR, 1998, p. 26). Essa concepção de arte foi
amplamente divulgada pelo Grupo Purista francês, através da revista L’ Espirit Nouveau, que foi
publicada pela primeira vez em 1920. Propunha para a obra de arte o dever de priorizar o
ordenamento matemático das coisas.

os efeitos benéficos da Primeira Guerra, por intermédio do surgimento de um espírito
novo da ordem clássica.
As imagens que seguem revelam a concepção estética que perpassava a arte
purista, privilegiando as formas geométricas da tradição clássica, e a produção
artística do Dadaísmo, que inseriu a possibilidade do inacabamento da obra de arte
com as suas técnicas de colagem.

IMAGEM 15 - Charles-Édouuard Jeanneret, Nature morte À la pile
d’assiettes (Natureza-morta com pilha de pratos), 1920, óleo sobre tela.
Foto: Colorphoto Hinz. DACS, Londres, 1993.
Fonte: (FER, 1998).

O Surrealismo mantém conexões com o Dadá,
constituindo, também, um dos movimentos de
vanguarda da arte moderna, tendo repercussões
no modo como o butô foi concebido. A projeção
das idéias surrealistas concentradas em torno do
aspecto sexual da modernidade, em torno da
metáfora do feminino, em torno do erótico e do
bizarro, ocorreu principalmente por meio da
revista La Révolution Surréaliste, editada em
grande parte pelo poeta André Breton, que
escreve em 1924 o Manifesto do Surrealismo,
enfatizando uma crítica ao racionalismo
contemporâneo como aquele que enclausura a
imaginação humana.

IMAGEM 16 - Max Ernest, Die
Anatomie als Braut (A anatomia como
noiva), 1921, colagem, 11x8 cm.
Coleção privada.ADAGP/ SPADEM,
Paris e DACS, Londres, 1993.
Fonte: (FER, 1998).

A imaginação, nesse caso, está vinculada a uma “tradição filosófica e cultural
do Romantismo, no qual a imaginação era tipicamente representada como ilimitada
no seu potencial, mas embotada, na realidade, por forças limitadoras e repressivas da
civilização e da racionalidade” (FER, 1998, p. 50).

Outro aspecto destacado no
manifesto refere-se à “representação
psicanalítica da mente dividida entre
a parte consciente e a parte
escondida – depósito inconsciente
do instinto, da experiência, do
desejo”, a partir dos estudos de
Freud (BATCHELOR, 1998, p. 50).
Essa busca em deixar falar o
inconsciente é retratada na obra de
Salvador Dali e no butô de forma
recorrente.

IMAGEM 17 - Salvador Dali, Le Jeu lúgubre
(O jogo lúgubre), 1929, óleo e colagem sobre
cartão, 44 x 30 cm. Coleção privada.
Reproduzido por cortesia de Robert
Descharnes. DEMART PRO ARTE BV/
DACS, Londres, 1993.
Fonte: (FER, 1998).

André Breton defende a noção de beleza convulsiva como um dos princípios
da estética surrealista. Essa beleza não pode ser alcançada “pelos canais lógicos
normais” e remete o termo convulsivo aos “movimentos involuntários do corpo
engendrados por condições tais como a histeria” (FER, 1998, p. 218).
Podemos observar que essa concepção estética do belo nos surrealistas aparece
de maneira recorrente nos movimentos convulsivos que emergem do corpo na dança
butô, como mostra a imagem do dançarino Mitsuri Sasaki. Para esse dançarino, a

“dança é uma experiência que atravessa do analógico (sobrevivência) ao digital
(fantasia). Dançamos por paixão do desejo de conhecer a si mesmo” (SASAKI, 2003,
p. 52). Dança-se como possibilidade de enovelar-se sobre si, como possibilidade de
“sacudir” o corpo, alterando a sua condição de existência. Desse acontecimento,
dessa entrega ao corpo próprio, a dança emerge, o corpo se mostra dançante,
flutuante de sentidos.

IMAGEM 18 - Coreografia: Rubicão. Interpretação: Mitsuru Sasaki.
Fonte: (VESTÍGIOS DO BUTÔ, 2003)..

A estética surrealista buscou revelar as profundezas do inconsciente, deixando
fluir a imaginação e os instintos por meio do seu caráter disruptivo. Coloca em
questão as concepções reinantes de ordem e realidade propagadas pelo ideal
moderno, questiona a forma pela qual essa realidade era normalmente representada
e o que era considerado “os traços essenciais da modernização – repetição,
padronização, racionalização24, eficiência, acuidade, precisão e controle do tempo”
(FER, 1998, p. 140).
Em um ensaio escrito em 1927, o crítico de arte alemão Siegfried Kracauer
chama a atenção para o que ele denominaria de “imagens espaciais da vida moderna
– os espetáculos massificados de cultura física nos estádios esportivos e as
coreografias” de alguns grupos de dança da época. Esses espetáculos refletiam
esteticamente a “racionalidade almejada pelo sistema econômico vigente” (FER, 1998,
p. 142).
O exemplo a seguir do grupo de dança The Tiller Girls revela esses princípios
racionais contidos no ideal moderno, cujos movimentos demonstram a exatidão, a
padronização e a linearidade das formas. “As garotas Tiller não eram mais mulheres,
mas sim unidades, partes componentes organizadas em padrões regulares” (FER,
1998, p. 142). Observamos, na imagem que segue, a presença de corpos homogêneos.
Corpos em que as singularidades se diluem em prol da eficiência e da produtividade
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Essa racionalização que o autor menciona “está associada especificamente ao capitalismo, como o
sistema econômico que sustentou o desenvolvimento de uma cultura moderna desde o final do século
XVIII. [...] Trata-se de uma visão na qual a vida moderna, em todas as suas esferas, é vista como
permeada e controlada por uma lógica única e calculável” (FER, 1998, p. 162).

exigida pelas regras que estruturam o sistema capitalista em vigor.

IMAGEM 19 - Companhia teatral de Laurence Tiller, em Folies Bergère no London
Palladium, 1925. Coleção Mander e Mitcheson, Beckenham. Foto: Eddie
Richardson. Fonte (FER, 1998).

O butô não segue essa estética linear e homogênea defendida pelos princípios
da racionalidade moderna. O corpo aqui transita por outras projeções no espaçotempo. São exploradas na estética dessa dança as posições arquetípicas, “como o
corpo atrelado à terra, os pés para dentro, os ombros caídos, olhos em êxtase,
expressões grotescas de desespero” (GREINER, 2000, p. 88), que rejeitam o
aprisionamento do corpo em um molde cultural. O corpo é retorcido, torto, dobrado
sobre si, arabesco inextricável munido da liberdade de se mover no espaço. Os
movimentos seguem preponderantemente o plano médio-baixo e mobilizam uma

energia espaço-temporal concentrada e tensionada, o que conduz a uma
movimentação lenta do corpo.
O corpo nessa dança pode ser visualizado de acordo com a seguinte descrição:

Dobra-se, curva-se, adapta-se, gozando de pelo menos trezentos
graus de liberdade, desenha dos pés à cabeça ou à ponta dos dedos
um caminho variável e complexo entre as coisas do mundo,
cambiante como uma alga no fundo da água, mil e um caminhos de
circulação ou de semáforo. [...] O corpo desenha o caminho atado,
ligado, pregueado, complexo, entre as coisas a serem conhecidas
(SERRES, 2001, p. 76).

IMAGEM 20 - Urara Kusanagi
Fonte: (KO MUROBUSHI..., 2005).

Visualizamos, nesse momento único do dançar trazido por essa imagem da
dançarina Urara Kusanagi25, elementos contidos na estética dessa dança. Os
movimentos são sutis, o que faz pensar que a dançarina está completamente parada
no espaço-tempo. Mas não há inércia, o corpo move-se sem muitas vezes sair do
lugar. É um outro espaço, é um outro tempo. Mover-se no caso dessa dança não
necessariamente implica deslocar-se no espaço projetando braços e pernas para longe
do centro de gravidade. Movo-me para exprimir algo, como condição de existir,
independente dos trajetos que percorro, do andamento que imprimo a essa ação.
Podemos destacar ainda que a concepção estética que permeia o butô caminha
por um tipo de virtuosismo que não segue aquele canonizado pelo balé clássico, pois
neste último o destaque é concedido para a figura do corpo etéreo, que persiste em
elevar-se do chão, projetar-se sempre para o alto. O corpo da tradição clássica é
aquele que segue uma simetria, harmonia, equilíbrio e medida, apresentando-se
rigorosamente delimitado na sua relação espaço-temporal. Para a dança butô, o
corpo virtuoso geralmente é aquele que nem sempre busca opor-se à gravidade, mas
admite curvar-se em direção ao chão, para nele diluir-se, tornar-se um grão de areia,
um minúsculo verme, ou quem sabe ainda habitar a morte, trazer os seus ancestrais
para com ele recomeçar, renascer. Nela apresenta-se um corpo grotesco em que
desabrocha o movimento da vida, revela-se a desmedida.
Estamos diante de uma outra referência estética, de uma outra concepção de
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Urara Kuzanagi desenvolve no Japão juntamente com Ko Murobushi um trabalho expressivo de
butô no cenário da dança contemporânea.

beleza para além do ideal clássico. Entendemos que é nessa perspectiva que a arte
deveria transitar, sem se submeter a regras fechadas. O butô trajeta nessa
possibilidade de não se fixar a um único código gestual. Investe em um mergulho no
corpo, na sua linguagem primeira, para que ele possa falar, revelar desejos, subverter
as convenções, por intermédio de processos transitórios e inconclusos nos quais a ele
é permitido experimentar-se a si próprio em incessantes metamorfoses. Esses são
aspectos compartilhados pela prática surrealista no seu desejo de adentrar no
impensado, de questionar as normas e na sua idéia de transitoriedade “de uma coisa
para outra, de um estado para outro” (FER, 1998, p. 235).
Algumas idéias convergentes com a estética surrealista e a do próprio butô são
próximas na filosofia de Nietzsche (1994)26. Quando afirma que a grandeza do
homem encontra-se em ele ser uma transição e não uma meta, quando assinala uma
queda de verdades e de um sentido único para as coisas e ressalta a animalidade do
homem, esse autor compactua com alguns dos aspectos problematizados pelo
movimento surrealista e pela dança butô.
Nietzsche interroga a tradição filosófica do Ocidente, que considera o corpo
inessencial, anunciando a realidade ontológica do corpo, que será discutida por
Merleau-Ponty e outros filósofos no século XX. Não considera os sentidos como
aqueles que enganam, e os instintos como tentações que impossibilitam o
discernimento da verdade. A vida instintiva para ele não é um dado natural, não
está dada, mas concerne a uma interpretação, que se inscreve em um conjunto de
relações. O corpo na sua obra ganha destaque, é valorizado, pertence à criação de
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Estamos utilizando a tradução realizada por Mário da Silva dessa obra de Nietzsche, publicada em
sua sétima edição de 1994 pela editora Bertrand Brasil.

conceitos, torna-se leve, dança e canta, celebra a vida, assim como o deus Dioniso.
Sublinha também o corpo flexível e convincente do dançarino, “cuja imagem quintaessência é a alma contente de si” (NIETZSCHE, 1994, p. 196).
As contribuições de Nietzsche e Merleau-Ponty apontam para uma
compreensão do corpo como condição de existência e como possibilidade de
conhecimento, afirmam um corpo que não concebe dualismos. A fenomenalidade do
corpo na dança butô permite uma compreensão sensível das proposições suscitadas
por esses filósofos.
A configuração da dança butô encaminha-se para o questionamento do corpo
como um instrumento e o afirma como um processo, como condição de existência de
um corpo em crise, que tenta dissolver constantemente as sedimentações que nele
são registradas. A matéria-prima do butô é a incompletude e a precariedade humana.
Segundo Greiner (1998, p.3), o butô é “um modo de perceber e mapear estados de ser
vivo”, que pode nos conduzir a um encantamento diante da peculiaridade de cada
instante. Nele, os códigos tradicionais são desconstruídos. A gestualidade dos
dançarinos revela corpos que dançam num espaço e tempo de contornos não nítidos,
marcados pela inserção de descontinuidades dos movimentos, de assimetrias.
Essa desconstrução de códigos fixos e delimitados nos corpos aponta na dança
butô para o descortinamento de um corpo de natureza xamânica, que transgride
tabus e opera por metamorfoses, permutando as normas culturais o tempo todo. A
experiência xamânica é vivida no butô ao descodificar e recodificar o corpo sem
fechar-se em um novo código, pois a dança se presentifica nessa condição de
mutação. Ocorre uma irrupção progressiva do corpo, de um corpo que vive o

incodificado, sobre uma superfície de inscrição tornada virgem, da qual pode emergir
um novo sentido, um novo corpo.
Assim como nas sociedades arcaicas em que os rituais xamânicos são
vivenciados como possibilidade de restaurar a vida do corpo, dançar no butô não
implica também “a submissão rigorosa dos gestos aos imperativos do sentido. [...] É a
energia do dançarino, o seu arrebatamento, a sua singularidade, o seu investimento
próprio que dão vida aos símbolos dançados” (GIL, 1997, p. 67). Aqui o corpo sorri,
desregra-se da seriedade dos gestos petrificados em sentidos fixos.
Isso é curioso. Na apreciação do butô, durante o evento Vestígios do butô,
muitos dos que estavam na platéia perguntaram aos palestrantes se a tristeza e não a
alegria era a tônica para se dançar o butô. Lembro que um dos palestrantes
respondeu que não temos como fixar uma tônica única nessa dança. Os movimentos
ora podem ser explosivos, ora suaves, ora tensionados, ora extremamente leves.
Podem conter tristeza, alegria, sofrimento, prazer. Penso que para alguns essa
experiência pode ser triste, outras vezes alegre, mas independente do sentimento
com que a vivenciamos, essa experiência é sempre bela, pois nos possibilita
experienciar outros modos de existir, múltiplos sentidos que fazem realmente o
corpo sorrir.
Assistir a uma coreografia de butô mexe com as nossa entranhas. A
movimentação lenta e retorcida, o predomínio de uma luz mais tênue nas
coreografias, os corpos geralmente desnudos rompem com as nossas convicções do
que seja dança, do que seja o corpo na dança, rompe com o modo pelo qual
habitualmente vínhamos conduzindo o nosso viver.

Dessa maneira, podemos dizer que a dança butô acontece num espaço próprio
ao corpo, que não obedece e não se fecha a um sentido determinado e único, não
segue uma temporalidade linear, libertando-se dos condicionamentos corporais aos
códigos traçados no balé clássico, na dança moderna ou em qualquer outro gênero da
dança, apesar de reconhecermos que mesmo as danças que possuem um código
muito definido, deixam escapar algo de não-formalizável; isso demonstra a
inviabilidade de reduzirmos a gestualidade a uma formalização absoluta. Cada gesto
encadeia-se em um outro, cada gesto carrega em si vários sentidos.
A dança em si, independente do gênero em questão, abarca essa
potencialidade de se configurar como a “expressão da impossibilidade de reduzir o
corpo a uma géstica. Constitui-se como um desafio, um dispositivo de transgressão
da seriedade ameaçadora dos signos” (GIL, 1997, p. 72). É nessa perspectiva que a
dança revela esse corpo como sua linguagem primordial, que diz na plasticidade dos
seus gestos o não-dito, para além do dizível, ou ainda e talvez o interdito. Quando
danço, não é meu braço ou perna ou qualquer outra parte do meu corpo que compõe
aquela frase gestual. Mesmo que a ênfase da movimentação esteja visivelmente
centrada em um segmento corporal, é todo o meu corpo que se mobiliza para gotejar
sentidos possíveis, para revelar suas impressões, suas tatuagens, traços e marcas.
Desse modo, a dança, assim como as artes de um modo geral habitam o
sensível, contém a potencialidade de todos os sentidos. Esse sensível é composto, não
é analisável no fragmento. Pode ser compreendido como “a infinita capacidade do
sentido” (SERRES, 2001, p.116), multiplicidade mista em que os matizes, os sons, os
odores, os sabores e os contatos se misturam, se combinam. A dança se manifesta

nesse entrelaçamento dos sentidos que povoam a pele e que a atravessam atingindo
os espaços secretos do corpo.

A pele forma a tela de fundo, o contínuo, o suporte dos sentidos, seu
denominador comum, cada sentido, proveniente dela, exprime-a
intensamente à maneira e na qualidade de cada um. [...] Assim
perduram na pele graus tênues de visível e de audível, os clarosescuros e os sussurros; nela permanecem o invisível do visível, os
inaudíveis da música, a surda carícia da brisa leve, os imperceptíveis,
como restos ou marcas das altas energias duras. A suavidade do
sensual povoa a pele (SERRES, 2001, p. 66-67).

Com o butô não é diferente. Essa dança também ressalta esse entrelaçamento
dos sentidos que percorrem a pele, ressalta a mestiçagem do corpo, cruzamento do
macho e da fêmea, do animal, do mineral e do vegetal, ressalta a condição híbrida da
nossa existência, enfatizando a nossa mistura, reconhecendo o sensível em nós. As
vísceras, os tendões, os ossos e os músculos acordam nessa dança, encontrando seus
gestos primeiros adormecidos e caídos no desuso. O corpo todo se entusiasma,
libertando-se do seu sono anestésico e abrindo-se para o mundo vibrante, o mundo
múltiplo dos sentidos.
O trabalho da dançarina e coreógrafa japonesa Carlotta Ikeda, uma das mais
destacadas presenças nesse movimento artístico no contexto atual da dança
contemporânea, pode nos aproximar dessa experiência sensível. Sua dança, assim
como a dos seus precursores, revela o encontro do Ocidente e do Oriente, nutrindose do confronto da mistura de culturas. Seu trabalho recebeu as influências da dança

moderna, principalmente por intermédio da alemã Mary Wigman27 e da norteamericana Martha Graham28. Esta última afirmava que a arte só poderia ser
compreendida no próprio viver, na experiência indivisa da vida que engaja o corpo e
a alma. Para ela, somente “esta concentração, adquirida através da disciplina e da
energia, produz os verdadeiros grandes bailarinos”. O objetivo da sua arte era
“permitir que a energia do mundo vivo e o espírito de sua época passem através de
sua obra e de seu corpo, dando-lhes vida” (GARAUDY, 1980, p. 92 e 97).
Ikeda, em 1974, fundou o grupo Ariadone, composto exclusivamente por
mulheres, e a partir de 1981, passou a se apresentar na França, onde reside
atualmente. Essa peculiaridade de ser um grupo em que seu elenco é todo
constituído por mulheres é para ela uma possibilidade de reivindicar e questionar

Pioneira da dança expressionista na Alemanha, o seu trabalho se insere na corrente inovadora da
dança moderna, evidenciando a brutalidade da guerra e do nazismo, mesclando com o toque da
música oriental. A imprevisibilidade e a falta de continuidade na movimentação eram uma constante
na sua dança, unindo “paradoxalmente o grotesco, o demoníaco e a grandeza trágica”, elementos estes
que perpassam a arte expressionista européia. Para Wigman, a dança se constituía na junção da força
instintiva dionisíaca com o esforço apolíneo de dar uma forma ao movimento, controlando e
dominando o corpo. Essa dança não deveria ser criada a partir de uma fixação em um vocabulário de
movimentos, como também “não podia fluir num molde musical preexistente” (GARAUDY, 1980, p.
105 e 107). Ambos, música e movimento, deveriam partir das experiências emocionais vivenciadas
pelo homem.
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Um dos expoentes mais significativos da geração de criadores da dança moderna americana.
Formada pela Denishawn School (escola fundada por Ruth Saint-Denis e Ted Shawn no início do
século XX e de onde saíram muitos nomes edificadores da dança moderna), Martha Graham afasta-se
dessa ligação e inicia em 1926 um trabalho individual de elaboração coreográfica. Baseou sua técnica
na respiração, como fundamento da própria vida, desenvolvendo os princípios de contração e
relaxamento, que se difundiram por vários continentes. Utiliza-se nas suas composições de quebras
bruscas na movimentação do corpo e de mudanças de direção não esperadas, o que se contrapõe aos
movimentos simétricos e aos seguidos equilíbrios no balé clássico. Martha Graham influenciou
diversos coreógrafos contemporâneos. Abordou nas suas obras o pioneirismo da América do Norte, o
mundo dos mitos e a angústia e a revolta disseminada por uma época de intensas guerras. Sua obra é
muito vasta, coreografando até a década de 1980, quando já estava com mais de 90 anos (GARAUDY,
1980; CAMINADA, 1999).

um espaço ocupado preponderantemente pelos homens na arte tradicional do Japão,
como vemos nos exemplos do Kabuki e do teatro Nô. Com essa atitude, sua
companhia necessitou se afirmar primeiro nos palcos europeus, para depois
conquistar o reconhecimento do seu trabalho perante as platéias japonesas (PONZIO,
2003).
Ikeda afirma que um dos fundamentos essenciais da sua dança é “conseguir
um estado de pureza e veracidade, que nos encontre no nada”. Para Ikeda “não
representar e voltar ao nada lhe oferece a possibilidade de ser todas as coisas”,
oferece também a oportunidade de fundir-se “no sentido desta beleza morta que
precede ao nada” (IKEDA, 2003). O trabalho dessa coreógrafa e dançarina nos remete
a um corpo que tenta despojar-se das pressões exercidas pelos condicionantes e
ditames culturais e busca dar vazão a sua fala instintiva, fala essa que não dicotomiza
o pensar e o sentir, que não secciona o corpo em partes distintas e isoladas e que
afirma e ata esse corpo como constitutivo e constituído dos outros corpos, dos seres
animais, vegetais, minerais, do céu e da terra, dos seus deuses e seus demônios.
As imagens a seguir trazem essa tentativa de fundir-se ao nada. Trazem
também o desnudar do corpo, sempre presente nas apresentações do butô, como
possibilidade de propor uma ruptura entre o interior e o exterior, propor um
enovelar-se e desenovelar-se do corpo que ousa se mostrar, desvelando seus espaços
recônditos, diluindo essa demarcação de uma interioridade e uma exterioridade.

Aqui nesses dois trabalhos Ikeda
retoma esse processo de busca de um
esvaziamento

do

corpo,

de

um

encontro com o nada. O corpo vazio,
pleno do universo, é encarnado no solo
ao lado a partir de elementos da obra
da

escritora

franco-vietnamita

Marguerite Duras (IKEDA ..., 1998).

IMAGEM 21 - Solo: “Waiting”.
Apresentado no 4º Festival EuropaJapão realizado em 1996 em
Copenhague. Foto: Con Carino.
Fonte: (EU-JAPAN ..., 2005)..

É na ação de sobrelevar esse espaço
limiar, esse espaço que traduz o exterior
no interior e vice-versa, que essa dança
vai

se

desenhando,

desfolhando

o

cenário “das metamorfoses do exterior
em interior, do corpo em espírito” (GIL,
IMAGEM 22 - “Togué”. Espetáculo
estreado em 2002 no festival de Marseille
em parceria com músicos do grupo de
rock instrumental Spina.
Fonte: (IKEDA, 2003).

1997, p. 156).

Nesse outro trabalho de Carlotta Ikeda podemos visualizar esse espaço
relacional do corpo, o uso da maquiagem branca, o pisar do chão, os movimentos
curvados, tensionados, elementos que compõem a estética da dança butô.

IMAGEM 23 - Haru no Saiten. Companhia Ariadone. Foto: Szabó Benke Robert.
Fonte: (SEBESTYÉN RITA..., 2003)

Esse espetáculo criado em 1999, em parceria com Ko Murobushi, outro
expoente significativo do butô nos dias atuais, está baseado na partitura sinfônica de
Stravinsky para o ballet Sagração da Primavera. Mostra a transição do Caos, Eros e
Cosmos, atravessando uma primavera interior, o renascimento do corpo e de como
dirigimos nossa energia no que diz respeito à sensualidade (MOVIMIENTO ..., 2002).

Um outro grupo que também se destaca como uma das principais vertentes do
butô na atualidade diz respeito ao Dairakudakan, fundado em 1972 no Japão pelo
diretor, dançarino, coreógrafo e ator Akaji Maro, que se utiliza da fusão da dança
com o teatro para criar o seu trabalho. Concebe o butô como uma possibilidade de se
comunicar com o invisível, com os “espíritos ou vidas imperceptíveis do nosso
universo” (KODAMA, 2005).
Akaji Maro lançou vários nomes internacionais reconhecidos, como é o caso de
Ushio Amagatsu, diretor, coreógrafo e principal bailarino da companhia japonesa
Sankai Juku, fundada em 1975. Atualmente é considerada a mais reconhecida
companhia japonesa nessa arte “não apenas no Oriente Médio, mas na Europa e
Estados Unidos, onde tem obtido reconhecimento do público e da crítica. Segundo
Ushio Amagatsu, San quer dizer montanha, e kai, mar. Juku pode ser traduzido
como atelier”. Inicialmente o grupo foi composto por um elenco vasto, chegando a
integrar 30 bailarinos entre homens e mulheres. No contexto atual, é composto por
quatro integrantes, além do seu diretor. Apesar da consideração que externa ao
trabalho dos iniciadores do butô como Kazuo Ohno e Tatsumi Hijikata, de quem foi
contemporâneo e admirador, Ushio Amagatsu diz que seu trabalho segue uma
inspiração própria, partindo dos processos de vida (VASCONCELOS, 2005).

Para ele, cada indivíduo tem dentro de si um sentido de tempo e
espaço. Correndo atrás de um movimento ele diz que se move para
chegar ao movimento almejado. O sentimento é um aquecedor que
existe dentro do movimento. Quando chegamos ao gesto desejado,
ele consegue puxar esta sensação. Aí nasce a vida, o fluxo de energia,
o calor da dança. Neste estágio o ‘feeling’ de tempo e espaço que
todos
guardamos
pode
florescer.
[...] Ushio Amagatsu define o estilo do butô como uma homenagem

ao homem, ao ser humano. A cabeça raspada e o corpo pintado de
branco é uma simbologia para traduzir a simplicidade. Através da
brancura, o homem apaga as marcas individuais para privilegiar o
aspecto global do grupo, da humanidade. No entanto, é também uma
atitude paradoxal, uma vez que, através da homogeneização do
grupo se percebe com clareza as diferenças individuais. Assim como
cada bailarino pode expressar a sua diferença, cada espectador, a
partir da sua experiência de vida, reconhecerá de maneira diversa a
apresentação.

A partir de 1980, período em que a companhia radica-se na França, o Sankai Juku
torna-se “mais acessível às platéias ocidentais”, o que promove uma exploração da
diversidade cultural e do intercâmbio entre a cultura européia e a japonesa. A questão
da existência é um tema central no grupo, que vê no butô a possibilidade de “conduzir
o corpo às origens” dessa existência, de buscar o arcaico do homem para tentar
responder a questão de quem somos nós ( PONZIO, 2000, p. 123).

IMAGEM 24 - Espetáculo Hibiki: Ressonâncias do sol nascente.
Grupo Sankai Juku. Foto: Masafumi Sakamoto.
Fonte: (SANKAI JUKU ..., 2005).

O espetáculo foi criado em 1998 e traz esse enfoque em torno da questão da
existência. A coreografia se passa em um piso de areia, que abriga 13 grandes pratos
com água, alguns gotejando ao longo dos 90 minutos que dura a peça. Amagatsu,

também responsável pelo figurino, utiliza materiais que permitem o livre movimento
do corpo (MASTERS, 2005).
Não só no Sankai Juku, mas também em diversos grupos que vêm explorando
esse universo do butô, há um elo comum que os liga, mesmo considerando a
diversidade das linguagens utilizadas. Esse elo para nós se evidencia na busca em
expressar nessa dança o mistério da nossa humanidade, essa vivência corpórea que
nos afirma como humanos e nos remete ao corpo mítico que somos. O encontro com
esse corpo mítico propiciado pelo butô nos coloca em contato com um tempo
pretérito, um tempo que permanece no espaço desde a gestação das criaturas sobre a
terra, rastro da criação sobre nossa forma espiritual, nossa condição animal e divina
(MOYA, 2005).
Aqui no Brasil29, esse contato com o universo do butô pode ser evidenciado
por meio do trabalho desenvolvido pela Companhia Tamanduá de Dança-Teatro,
fundada em 1995 pelo artista plástico e cênico Takao Kusuno30 e pelo grupo Lume,
de Campinas, interior de São Paulo, que desde 2002 vem investindo nessa
possibilidade de interação entre as linguagens do teatro, da dança e da música.
As criações da Cia. Tamanduá fundamentam-se “na fusão das linguagens de
teatro e dança, valorizando as manifestações de identidade corporal, através da
busca das memórias escondidas de cada um, e da escuta da memória coletiva
29

A diretora, coreógrafa e atriz Maura Baiocchi também é uma referência no Brasil no que diz respeito
a essa aproximação com o butô. Na segunda metade dos anos 80, ela aprofunda sua pesquisa cênica
no Japão com Kazuo Ohno e Min Tanaka, iniciando sua carreira internacional. Maura Baiocchi fundou
em 1991 a Taanteatro Cia. e desde então vem desenvolvendo um vasto repertório de espetáculos de
elenco e solos, alguns deles envolvendo o butô (MAURA BAIOCCHI, 2005).
Takao Kusuno (1945 - 2001), japonês, radicado no Brasil desde 1977, dirigiu a Companhia até o ano
do seu falecimento. Participou ativamente dos movimentos de vanguarda no Japão dos anos 60,
trazendo para o Brasil as sementes do butô, na década seguinte. Reconhecido pela crítica, artistas e
público pela sua originalidade e qualidade artística, recebeu vários prêmios de suas criações
(SIRIDIWÊ ..., 2005).

30

ancestral. Nos infinitos ciclos de resgate e recriação da lembrança presente no corpo,
os dançarinos procuram novas configurações” (BÓGEA, 2005).

IMAGEM 25 - “O olho do tamanduá”, espetáculo apresentado pela Cia.
Tamanduá de Dança-Teatro. Foto: Yuji Kusuno.
Fonte: (VESTÍGIOS DO BUTÔ, 2003).

Esse espetáculo aborda o “universo do índio brasileiro, por ele ser o substrato
mais profundo de nossa cultura. A partir desta referência, capta as múltiplas
vertentes raciais e culturais que compõem nossa identidade, expressando-a através
do casamento artístico entre o butô e aspectos da cultura brasileira” (VESTÍGIOS DO
BUTÔ, 2003, p. 50).

Com relação ao trabalho desenvolvido pelo Grupo Lume, podemos dizer que
por intermédio de um intercâmbio com o diretor e bailarino japonês Tadashi Endo,
está sendo possível para o grupo aprofundar-se nos princípios do butô. Esse
intercâmbio resultou no espetáculo Shi- Zen, 7 cuias, estreado na Alemanha em 2004,
que aborda acerca do indivíduo e seu interior e como as relações são construídas com
o que está fora. O espetáculo se utiliza de um mínimo de movimentos, com a
intenção de aflorar os sentimentos, e as situações crescerem em intensidade
(SAMPAIO, 2005).

IMAGEM 26 - Espetáculo: Shi-Zen, 7 cuias. Grupo Lume.
Fonte: (SAMPAIO, 2005).

Essa questão da sutileza na movimentação, sobretudo no que se refere aos
pequeninos movimentos que se realizam durante a dança, é própria do modo como o
butô é concebido. Pequenos espaços vão sendo preenchidos no desenrolar da dança

através da mão, do pé, do cotovelo ou do envolvimento de todo o corpo ao mesmo
tempo. Contudo, mesmo nessa projeção espacial que mobiliza todo o corpo, a
ocupação do espaço é reduzida, em muitos momentos é extremamente sutil,
causando a impressão de que o corpo não se desloca no espaço. Entretanto,
insistimos em ressaltar que o corpo se move incessantemente ao dançar o butô,
mesmo que essa ação espaço-temporal seja quase imperceptível a olho nu. O que
vemos nessa dança é um outro modo muito singular de lidar com o espaço e o
tempo. Afinal não podemos esquecer que o movimento é inerente à dinâmica do
viver; sem movimento a vida não flui, e é nessa direção de um mover-se para atribuir
sentidos ao viver e desse modo afirmar a vida, que o butô efetua uma incursão pelos
territórios do corpo.
Nessa dança, o corpo é carne, não é matéria nem espírito, operando por uma
tentativa de pensar sem pensamento, de coabitar o impensado. O butô instaura uma
lógica do e. Alma e corpo, encontros nômades de uma alma que está com o corpo,
nem dentro, nem em cima (LINS, 2003)31. Essa lógica do e conjuga a alma e o corpo,
liga-os, fundindo-os de uma maneira indissociada. A lógica desse corpo é também a
daquele que fala sem subterfúgios, refazendo-se como uma experimentação rigorosa,

ativando as suas ações inteligentes. Uma carne em revolta, às avessas, que busca
perverter os padrões de um corpo domesticado.
Em O Visível e o invisível, Merleau-Ponty enfatiza essa noção de uma
subjetividade encarnada. A carne como o tecido que nos possibilita coexistir no

mundo, duplicando o visível e o vidente, o tangível e o tangente. Nesse sentido, a
carne é um elemento do ser e,

consiste no enovelamento do visível sobre o corpo vidente, do
tangível sobre o corpo tangente, atestado sobretudo quando o corpo
se vê, se toca vendo e tocando as coisas, de forma que
simultaneamente, como tangível, desce entre elas, como tangente,
domina-as todas [...] (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 141).

O butô trilha um caminho que tenta romper com o enfrentamento de si e se
entrega à força do corpo próprio. É uma busca pelo reencontro com um corpo
perdido, um corpo que deseja ser ele mesmo, não mais rejeitado e saqueado como diz
Mikami (2003), dançarina de butô e discípula de Hijikata, um dos iniciadores do
butô.
Interrogo-me: por quem esse corpo que quer ser ele mesmo é rejeitado e
saqueado? Poderia dizer que possivelmente pela lógica racionalista que descarta o
sensível, pelas imposições sociais e até mesmo pela instrumentalização desse corpo
na própria dança, quando ele é tratado como um utensílio ou apêndice a serviço dela,
e não como sua voz primeira, potencialidade que gera e que faz a dança acontecer. O
butô abriga o corpo, as suas infinitas possibilidades de ser, quer encontrar-se com ele.
Hijikata se referiu a esse encontro com o corpo. Nas suas palavras:
Não estou em busca da superficialidade entre as pessoas. Prefiro ir
fundo dentro da pessoa, me perder no seu corpo e assim encontrar
com seu corpo e sua alma. Eu poderia, por exemplo, desmascará-lo
dizendo-lhe: seus olhos são terríveis, você que sempre viveu assim
31

Anotações registradas nas discussões realizadas no Grupo Temático: Metafísica e reverberações
contemporâneas durante o I Colóquio de Metafísica em Natal/ RN, 2003.

como todo mundo, e isso é porque você esteve sempre tão alienado
da sua carne e do seu sangue” (GREINER, 1998, p.88).

Hijikata explorou o corpo e as suas leis de movimento intensamente e foi nele
que “encontrou questões instauradas por outros universos de pesquisa.
Probabilidades, acaso, incertezas, tempos reversíveis, irreversíveis, tudo isso estava
lá e nas leis onde nasceram os movimentos [...]” (GREINER, 1998, p. 87- 88)
Ressaltamos que esse corpo que busca reencontrar-se não é um corpo
hermético, que se isola nessa experimentação de si. É, sim, um corpo que reconhece
que a sua história se configura juntamente com a história de outros corpos e com o
mundo da cultura, com o tecido do universo que lhe é constitutivo. Uma cultura que
o artista quando dança é capaz de fundar novamente.
Uma referência a esse encontro com o corpo também é mencionada por
Nietzsche (1994), ao destacar a busca pelo conhecimento de si, pelo caminho da
experimentação e interrogação própria. Tornar-se cinza para renovar-se, para criar
além de si, perder-se e achar-se a si mesmo, é um dos seus recados.
Ao trazermos a palavra caminho, pensamos ser importante colocar que essa
palavra está diretamente atrelada à compreensão da concepção de arte em japonês. A
arte no Japão é entendida como sinônimo de caminho, caminho inseparável do viver
cotidiano. No caso do butô, esse caminho é trilhado no próprio corpo como
possibilidade de nos interrogarmos, revermos situações vividas, recuperarmos
acontecimentos da nossa existência. Foi dessa maneira que me senti ao realizar um
exercício proposto em um workshop de butô, ministrado por Yoshito Ohno, no ano

de 2003. A cada passo dado no trajeto que percorri nesse exercício, era como se toda a
história da minha vida estivesse sendo repassada num filme. Em uma fração de
minuto, enquanto caminhava naquele pequeno espaço de uma sala de aula, pude
reencontrar-me, retomando momentos significativos da minha trajetória de vida.
Pode parecer estranho, mas em um simples caminhar algo em mim mudou desde
então. Caminho da vida, concepção subjacente ao entendimento da arte no Japão.
Outro aspecto muito interessante na dança butô diz respeito ao trato com o
tempo. O corpo aqui avança lentamente, sem pressa. Aprecia a vida, ligando-se ao
espaço-tempo do universo, do útero materno, como diz Kazuo Ohno, que apresenta
na sua dança o que vive na sua vida, as relações entre ser humano, amor, universo,
natureza (LUISI; BOGÉA, 2002; KODAMA, 2005).
Ao adentrar na temporalidade dessa dança, nos deparamos com o conceito de
ma, compreendido como o intervalo de tempo-espaço entre uma ação e outra,
compreendido também como o tempo-espaço suspendido que liga o butô à tradição
da arte no Japão (GREINER, 2000). Tempo-espaço descontínuo, mítico, possível de
voltar ao começo para ser diferente, rompendo com um fluxo evolutivo linear e
seguindo as intensidades do corpo em cada acontecimento, incluindo as suas pausas
e os seus silêncios. Tempo que respira com o corpo, recolhe e doa, sustenta e libera,
opondo-se à sua vivência efêmera e extremamente acelerada imposta pela sociedade
contemporânea, que se caracteriza pela necessidade veemente de correr contra o
tempo, de administrá-lo com afinco, imprimindo uma velocidade máxima em tudo o
que se faz, para que possamos produzir, render.

A dança butô nos propicia viver um tempo que rememora. Reencontrar os
registros da nossa ancestralidade, da nossa vida fetal, as nossas primeiras inscrições
bioculturais, que nos vão conectando ao mundo das sonoridades, dos sabores, dos
estados de ânimo da nossa mãe, é um acesso possível nessa dança. Esses registros
vão se introjetando nas nossas vísceras, na nossa musculatura, por todo o corpo, de
todos os lados, de cima a baixo, e muitas vezes caminhamos ao longo da vida sem
nos apercebermos de como certas posturas, certas atitudes estão de alguma maneira
enraizadas nessas reservas imemorias que trazemos dos que nos antecederam, bem
como enraizadas na nossa memória intra-uterina. Considerar a história desse corpo,
a sua memória-imemória, pode nos oferecer uma revisão de determinados
posicionamentos, pode gerar mudanças em aspectos da nossa condição corpórea,
revitalizando a nossa forma de ser e estar no mundo.
O butô nos traz uma outra perspectiva de lidar com o passar do tempo e de
vivenciar a própria dança, principalmente se nos remetemos à nossa sociedade
ocidental, que tanto valoriza o vigor da juventude. Mostrar em cena um corpo de um
dançarino como Kazuo Ohno, que, com mais de 90 anos, com uma idade talvez
avançada para dançar na nossa concepção cronológica do tempo, ainda pode trazer a
leveza e a agilidade do gesto; é uma lição legada pelo butô, ao revelar a possibilidade
de dançar, mesmo que não sejamos tão jovens na idade cronológica. Também nos
deixa o legado de que a vida continua a vibrar, desde que estejamos disponibilizados
a nos abrir ao mundo, a abdicarmos do enclausuramento na apatia, no isolamento, na
mesmice. É possível mudar, por mais que a maturidade avance. Sempre há tempo

para inovar, transformar de alguma maneira a nossa condição existencial. É nesses
possíveis que o butô se debruça e se constitui.

É isso o que revela a imagem ao
lado, como também a ambigüidade de
um corpo que pode ser femininomasculino,

novo-velho

enquanto

a

dança acontece. Esse ambíguo de que
fala o butô, desvela o obscuro e o
luminoso na nossa natureza. Desvela
um corpo humano que também pode
ser bicho, mineral, criança - adulto.

IMAGEM 27 - Kazuo Ohno. Foto: Yuji Kusuno.
Fonte: (VESTÍGIOS DO BUTÔ, 2003).

Essa dança abriga um corpo mutante, que se metamorfoseia. É um corpo que é
sendo, que é em processo, que respira com a vida-morte do mundo. É um corpo que
admite a sobreposição da vida e da morte, do nascimento e do envelhecimento,
admite uma contingência caótica, a possibilidade de criação incessante de novos

mapeamentos, a possibilidade de mudar a condição de existência desse corpo,
sempre aberto, inacabado.
Uma imagem curiosa que podemos trazer para pensar nessa possibilidade de
um corpo em constante mudança diz respeito à maneira pela qual a serpente se
desloca no espaço. Quando uma cobra se move, “está continuamente mudando a sua
forma. E, a cada ondulação, ela troca a sua imagem corporal”, mas ainda assim é uma
cobra (KELEMAN, 2001, p. 85). A condição de existência desse animal nos parece ser
uma boa metáfora para compreendermos esse corpo em processo, esse corpo mítico
em transformação sobre o qual o butô investe.
Outro tema central, que emerge na gestualidade dessa dança, focaliza o
entendimento do corpo morto. O corpo morto é capaz de desvendar outras
possibilidades para o corpo, gerar a conexão de novas trajetórias espaço-temporais,
que podem promover o emergir de um outro corpo, mais flexível, menos tensionado.
Desconstruir o corpo para experienciar outras formas, tornar-se móvel, deixar-se
experimentar criando mobilidades que o flexibilizam, dobrando-o e desdobrando-o
em fluxos intensos que se fazem e refazem em sínteses inconclusas revitalizam a
nossa condição corpórea. Penso ser isso o que propõe o corpo morto no butô,
conduzindo à inovação de cada instante, a uma condição de vida que se refaz e se
afirma na morte. É assim com as células no nosso corpo, que morrem aos montes a
cada dia, para que o viço da vida possa ser renovado. Nesse contexto, a morte, no
sentido de uma abertura à vida, é necessária e fundamental para que ela possa
florescer, para que possamos renascer.

Akaji Maro, criador da primeira companhia de dança butô, assim se refere ao
corpo morto: “Primeiro, você precisa matar seu corpo para construir um corpo como
uma ficção maior. E você poderá ser livre naquele momento” (GREINER, 2000, p. 22).

Todo o período de experimentação que fez o próprio Hijikata e os
dançarinos que com ele trabalharam, ultrapassar seus limites, tinha
como objetivo testar a possibilidade de ir além. Além dos registros
habituais da consciência. O corpo morto parecia capaz de abrigar
novos começos. Fazer renascer o corpo, a irmã morta. Viver outras
vidas. Carregá-las o tempo todo no corpo (GREINER, 1998, p. 92).

É possível estabelecer algumas aproximações entre o tema do corpo morto
tratado no butô e a compreensão do corpo-sem-órgãos, discutida por Deleuze e
Guattari (1996). A referência a um corpo esvaziado, que tenta se despovoar do seu
espaço interior para libertá-lo dos automatismos está presente nas duas proposições.
Há em ambas as discussões, uma busca em exaltar o corpo como aquele que resiste
ao adestramento, que resiste a uma organização e subjetivação que se impõe e tenta
agir sobre ele como forma de fixá-lo, organizá-lo. Essas reflexões se fundam na
tentativa de dar voz a um corpo que não se deixa subordinar ao dito, ao padrão, à
norma, empenhando-se em escapar do aprisionamento a um certo tipo de linguagem
para que as vísceras, ventre, pulmão, intestinos, possam falar na sua poesia sonora.

A própria palavra para Artaud32 é um fenômeno visceral, que se origina na
respiração, nos movimentos físicos, o que nos coloca diante de “um pensamento sem
freios nem guias, sem limites, pois submisso ao movimento incessante de uma
criação contínua” (LINS, 1999, p. 13).
Outro ponto de aproximação entre os dois conceitos diz respeito ao trato da
morte. Ambas as compreensões estabelecem uma consonância em enfatizar a
necessidade de morrer para as “coisas que impedem o homem de viver, de pensar,
de criar, de exultar” (LINS, 1999, p.27). Morte que para Artaud significa o
encerramento da “pseudo-vida, a morte do sentido, do imaginário enganador, da
mentira” (LINS, 1999, p. 18).
Especificamente no que diz respeito ao corpo-sem-órgãos, trata-se de uma
oposição “a essa organização dos órgãos que se chama organismo” (DELEUZE;
GUATARRI, 1996, p.21). Esse desfazer dessa organização dos órgãos deve ser
efetuada com paciência, prudentemente, pois qualquer precipitação pode conduzir a
uma queda suicida, a uma cristalização na morte.

Desfazer o organismo nunca foi matar-se, mas abrir o corpo a
conexões que supõem todo um agenciamento, circuitos, conexões,
superposições e limiares, passagens e distribuições de intensidade,
territórios e desterritorializações medidas à maneira de um
agrimensor. [...] É necessário guardar o suficiente do organismo
para que ele se recomponha a cada aurora; pequenas provisões de
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significância e de interpretação, é também necessário conservar,
inclusive para opô-las a seu próprio sistema, quando as
circunstâncias o exigem, quando as coisas, as pessoas, inclusive as
situações nos obrigam; e pequenas rações de subjetividade, é preciso
conservar suficientemente para poder responder à realidade
dominante. Imitem os estratos. Não se atinge o CsO33 e seu plano de
consistência
desestratificando
grosseiramente
(DELEUZE;
GUATARRI, 1996, p. 22 e 23).

Nesse caso, entendemos que a proposta de gerar um corpo-sem-órgãos não
pode se efetivar repentinamente e necessita de um exercício gradativo, que possa
propiciar esses novos agenciamentos no corpo. O agenciamento é aqui pensado
“como aquilo que recorta os corpos para liberar os acontecimentos que eles
encarnam” (POMBO, 2002, p. 45). É como se o corpo fosse lentamente cavando outros
espaços para se afirmar, para ser no mundo, combatendo a organização de uma
única significância, arejando-o, soprando-lhe outros ventos, reinventando-o e
ensinando-o a dançar de inusitadas formas.
A dança butô se efetua dessa maneira, nessa tentativa de colocar o corpo em
experimentação, em metamorfoses inconclusas, sem certezas, sem seguranças. Opera
nessa possibilidade de um corpo que se refaz o tempo todo, descolonizando-se e
recolonizando-se em fluxos contínuos de intensidade, numa criação sempre móvel.
Corpo que nunca se chega, busca permanente, corpo em processo, corpo em trânsito.
Certamente não é fácil ser esse corpo liberto do peso dos órgãos como é
discutido na proposição do corpo-sem-órgãos. Não é fácil mudar, não é fácil se
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libertar das marcas culturais que são impressas nos nossos corpos. Talvez por isso, na
dança butô, muitas vezes os corpos expressam sofrimento, angústia, tensão,
decorrente desse exercício de desfazer o eu, mudar, “coabitar o impensado, sentir o
vazio, experienciar no corpo a possibilidade de ser muitos” (LINS, 1999, p. 95). É
preciso, portanto, treinar o corpo para dançar o butô e libertá-lo dos seus
automatismos. Penso ser necessário experimentar exaustivamente essa tentativa de
refazer-se, até que essa possibilidade incorpore-se, tome existência no corpo ao
dançar. Certamente muitos que dançam o butô tenham vivido, vivam, nem que seja
em doses homeopáticas, essa experimentação intensa do corpo.

Esse investimento no corpo pode ser
percebido na imagem ao lado. Corpo que se
retorce, que se revira para dentro, para um lado e
para o outro, para cima e para baixo, em todas as
direções, buscando ser ele mesmo e recuperar a
sua fala primeira por meio das posições
arquetípicas que mobiliza ao dançar, por meio dos
trajetos espaço-temporais que vão nascendo dessa
dança visceral que é o butô.

IMAGEM 28 - Coreografia
Kagemi/ Grupo Sankai Juku. Foto:
Guy Delahaye.
Fonte: (FESTIVAL ..., 2005).

Outro aspecto que aproxima os dois argumentos diz respeito ao interior do
corpo. Na concepção do corpo-sem-órgãos, o interior do corpo não corresponde a
visões anatômicas, que reúnem um conjunto estratificado de vísceras, de órgãos e de
suas adjacências. Esse interior permanece vedado ao órgão da visão, aberto por uma
faculdade do sentir, de um território incomum, de estados singulares de percepção.
Encontramos nesse sentido o intento de uma proposta de descolonização do corpo,
de um corpo que pode “ver com a pele, respirar com o ventre” (DELEUZE;
GUATARRI, 1996, p.11), de um corpo que se liberta da demarcação de uma
territorialidade fixa e não se organiza a partir de estratificações ou justaposições dos
órgãos, pois estes são aqui entendidos como continuidades de fluxos e intensidades
produzidas que mudam de gradiente, que perdem sua localização e função
transpondo limiares, diferenciando-se apenas por zonas de vizinhança.
Nietzsche (1994) menciona essa faculdade do sentir do corpo na figura do
dançarino, afirmando que este tem o ouvido nos dedos dos pés. Na tentativa de
traduzir essa faculdade que é capaz de ver o “aparentemente” não visível, podemos
recorrer ao nosso sentido cinestésico. Ele cria um espaço próprio, um espaço virtual
que projeta linhas, planos e curvas, por intermédio dos movimentos que o corpo
realiza continuamente. Por intermédio desse sentido, o corpo calcula distâncias,
equilibra-se.

Todo o movimento do corpo visto do interior supõe um espaço
particular. O olhar interior não vê um corpo do exterior que se
situaria no interior; também não vê uma só ou várias partes do corpo
a partir de um ponto de vista determinado etc. Ver do interior é antes
projetar todo um sentir do corpo no espaço, no espaço interior: É
abrir este último, segundo as forças e os afectos que transportam o

movimento. Ao mesmo tempo, projeta-se sobre este espaço não um
corpo ou membros em movimento, mas o próprio movimento que
abriu o espaço e se confunde com o movimento do exterior visto do
interior: daqui resultam linhas ou planos em movimento (GIL, 2002,
p. 144).

O corpo sabe. É isso que o sentido cinestésico revela ao engajar todo o corpo e
colocar em ação a sua força criadora, que lança o movimento preenchido de sentidos
ao mundo. Sentidos que nos guiam e nos permitem desfrutar dos sabores, odores,
das diferentes texturas e sonoridades.

Esse canto prodigioso e intenso que surge do corpo exposto ao
movimento ritmado do coração, à respiração e à regularidade parece
sair dos receptores musculares e das articulações, do sentido dos
gestos e do movimento para invadir inicialmente o corpo e depois o
ambiente, com uma harmonia que celebra sua grandeza e que,
posteriormente, se adapta transbordante ao próprio corpo que a
emite (SERRES, 2004, p.15).

A dança butô aciona esse saber do corpo, potencializando a expressão das incessantes
sonoridades que ele cria e projeta no espaço-tempo, propiciando desse modo, um campo
privilegiado de indagação e exploração dessas vozes do corpo ao dançar, seja impulsionado
por uma música, seja partindo do fluir rítmico que se auto-organiza e emerge dele próprio.
Dessa maneira, o butô mobiliza no corpo dançante a criação de novos modos de sentir e
comunicar a nossa vivência do temporal. Isso acontece por intermédio da experimentação
dos ritmos diversos que integram o fluir de cada corpo, suas alternâncias de tensão e
relaxamento, expansão e recolhimento, suas agitações e suas pausas. Nesse sentido, essa

dança pode acontecer com ou sem música, partindo do vibrar pulsional do corpo, de um
corpo entrelaçado pelo outro, pelas especificidades culturais que imprimem e participam
dessa fluência rítmica.
É nesses ruídos que essa e outras tantas danças começam. Conduzido por essas
sonoridades, por esse mundo dos sentidos, o corpo se situa no espaço e se move.

O corpo se posiciona e anda no espaço das mensagens, orienta-se no
ruído e no sentido, entre os ritmos e os rumores. Tanto ouve pela sola
dos pés, como pelos lugares onde se atam e se ligam músculos,
tendões e ossos, enfim, na vizinhança de onde o ouvido interno
atinge os canais que guiam o equilíbrio, toda a postura está ligada ao
ouvido. Nossos gestos mais secretos seguem os sons, dançamos. Ou
antes, aí começa a dança. Contorcemo-nos fascinados pelos chamados
e refrões como serpentes diante da flauta [...] (SERRES, 2001, p.139).

Ainda sobre o olhar que se dirige para o próprio corpo, temos um exemplo
bastante interessante, quando nos voltamos para o significado dos olhos na dança
butô. Kazuo Ohno interroga-se sobre o que são os olhos para o corpo e coloca que
eles não estão apenas olhando o mundo exterior, mas sim o próprio corpo. São olhos
que “sabem olhar através do corpo” (LUISI; BOGÉA, 2002, p.33). O olho, portanto, no
butô, não só está no rosto, mas pode estar no centro da cabeça, no meio do pé, nas
costas ou na sola dos pés34. Essa singularidade do corpo externada nessa dança

permite amplificar os sentidos ao abrigar o ver com as mãos, o tocar com os olhos, o ouvir
com os pés, com a pele, com os músculos e inervações, para citar alguns exemplos desse

entrelaçamento dos sentidos que ressoa e repercute por todas as saliências e
reentrâncias do corpo.
O olho para Merleau-Ponty (1980. p. 91) é “aquilo que foi comovido por um
certo impacto do mundo, e que o restitui ao visível pelos traços da mão”. Os limites
de uma disjunção entre o visível e o vidente, o sensível e o sentiente, um sujeito e um
objeto aqui se diluem, pois há uma aderência que os liga, que os afirma no seu
entrecruzamento, na sua recursividade. No que diz respeito à reversibilidade,
consideramos a circulação e a comunicação dos sentidos, que conectam e interligam
infinitamente o tangível e o visível, por trajetos que não cessam de traçar as suas
próprias vias.
Essa noção de reversibilidade é discutida em várias das obras de MerleauPonty (1980; 1994; 1999) e é também importante para entendermos o elemento
sensível constituinte do corpo. Refere-se à comunicação que reúne o sensível e o
visível e que os integra, reduplicando um sobre o outro no corpo. Dessa maneira,
quando toco algo, sou ao mesmo tempo tocado por ele; quando vejo algo, sou
também visto por ele. E não há que se separar o tangível do visível, pois podemos
dizer que as mãos, ao tocarem algo, visualizam um possível, e os olhos só conseguem
vislumbrar alguma coisa envolvendo-a num duplo enlace que perscrute e apalpa
numa única ação. Como afirma o autor supracitado: “Não traduzo os dados do tocar
para a linguagem da visão ou inversamente; não reúno as partes de meu corpo uma a
uma; essa tradução e essa reunião estão feitas de uma vez por todas em mim: elas são
meu próprio corpo” (MERLEAU-PONTY, 1994, p.207).

Anotações registradas no Workshop de Yoshito Ohno, anteriormente mencionado que foi realizado
no evento Vestígios do Butô.
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O butô aposta nesse corpo que se vê vendo, nesse corpo que não demarca linhas divisórias
entre os sentidos e a inteligência, entre a visão e o tato, entre a cabeça e os pés, entre uma
interioridade e uma exterioridade, integrando um saber sensível que comporta uma
infinidade de sentidos, possíveis de serem reformulados a cada acontecimento.
Múltiplos saberes foram sendo desvelados ao adentrarmos no espaço estético dessa dança,
apontando para o delineamento de um corpo que busca novos acordos, busca romper com a
estabilidade, com a fixação em um espaço-tempo. Seu estado é de passagem, atualizando
potencialidades invisíveis. É um corpo mítico, poético, que metamorfoseia o movimento da
morte-vida, criando, dessa maneira, conexões fluidas de espaços para a afirmação da vida. É
um corpo livre, que não se prende a territórios fixos e integra o novo como condição de
existência.
Acreditamos que essa aposta nesse corpo poético, mítico, metamorfoseado, não deve ser
exclusividade apenas da dança butô, mas uma aposta assumida pela Educação. É nessa
direção que encaminhamos o próximo capítulo, destacando a experiência estética do corpo,
sua ambiência sensível e a inscrição corporal do conhecimento como indicadores para
compor uma compreensão e proposição do que seja uma educação sensível, ressignificando,
inclusive, o ensino da própria dança. Essa educação se configura para nós a partir da
ressonância sensível presente na expressão artística do butô, que permite ampliar a
percepção, aguçar os sentidos e se religar ao universo de sons, de imagens, de formas, da
imaginação, da fantasia, da poesia. A experiência estética apresenta-se como sendo um
campo de vivência e reflexão, possível pela experiência do corpo, a partir da qual se
desdobram possibilidades epistemológicas, éticas e sociais, possíveis de serem vividas em
diferentes cenários educativos.

A experiência do corpo na dança butô, por não reduzir o corpo à condição de
objeto, instrumento didático para a composição da obra coreográfica, revela o ser da
indivisão entre percepção e pensamento, sensorialidade e conhecimento. Indivisão
essa extremamente relevante para redimensionarmos os cenários de aprendizagem
na educação, retomando a experiência do corpo como significativa para a leitura do
mundo.

CORPO SENSÍVEL

É possível encontrar várias referências à experiência do corpo na educação. A
cultura do corpo faz parte do ideário pedagógico ocidental. Esse discurso do corpo,
fundado na instrumentalidade, no disciplinamento e na aprendizagem da civilidade,
encontrou solo fértil e foi construído no interior das diferentes disciplinas escolares
(NÓBREGA; TIBÚRCIO, 2004).
De modo geral, essa compreensão do corpo como elemento acessório no
processo educativo ainda é predominante, ao considerarmos que a perspectiva
moderna empenhou-se em demonstrar os poderes da razão em conhecer o mundo e
excluiu os saberes do corpo, tidos como demasiado imprecisos para garantir o
conhecimento da verdade universal. Nossa reflexão tenta apontar outros caminhos
de compreensão do corpo na educação, a partir de uma atitude que busca superar o
instrumentalismo e ampliar as referências educativas, ao considerar a fenomenologia
do corpo e sua relação com o conhecimento sensível como aquela capaz de amplificar
a textura corpórea dos processos de conhecimento (NÓBREGA, 1999).
Na
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filosófica

ocidental,
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sensível

é
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predominantemente como aquele que se opõe ao racional. Encontramos na Filosofia
Contemporânea a possibilidade de superação desse dualismo, “especialmente com o
pensamento de Nietzsche e Merleau-Ponty, no sentido de que neles o corpo,
elemento sensível, é constitutivo da identidade humana e da sua produção de
conhecimento” (NÓBREGA, 2000, p. 17).

Ao comportar esse saber sensível, que permite a comunicação entre os
sentidos e o entrelaçamento do sujeito e do mundo, que permite, ao mesmo tempo, a
criação ininterrupta de novas possibilidades de se organizar, o corpo oferece
indicadores para pensar em uma educação que ressalte uma visão não dicotomizada
do humano, em que o pensamento brota da liberdade de invenção desse corpo, como
buscamos elucidar no nosso texto a partir da referência da dança butô. Um humano
que aprende e ensina criando, um humano que tem seus canais de comunicação
sensorial sempre disponibilizados a estabelecer relações de troca e a produzir
significados para o seu viver.
Essa liberdade inventiva do corpo é acolhida pela dança butô:

O corpo na dança butô busca novos acordos, busca romper com a
estabilidade, com a fixação em um espaço-tempo. Seu estado é de
passagem, atualizando potencialidades invisíveis. É um corpo mítico,
poético, que integra esse movimento paradoxal da morte-vida,
criando, dessa maneira, conexões fluidas de espaços para a afirmação
da vida. É um corpo livre, que não se prende a territórios fixos e
integra o novo como condição de existência (NÓBREGA; TIBÚRCIO,
2004, p. 467).

Nessa direção desse corpo que se refaz proposto pelo butô, o aprender-ensinar
é redimensionado, solicitando que se rompa com a rigidez dos hábitos, sugerindo
mobilidade rumo a caminhos incertos. Para aprender é necessário deixar-se seduzir,
mexer-se, desbravar paisagens desconhecidas, que abrigam sinuosidades e acidentes
geográficos multiformes. É desse modo que o butô se configura, abandonando
qualquer domínio, sendo intermediário, carne, bicho vegetal, um pouco de todos os

viventes e desvanecendo as referências para mergulhar nas incógnitas paisagens
cintilantes de sentidos do corpo. O aprender nesse contexto supõe o aventurar-se em
uma viagem que integra a coragem de enfrentar o desconhecido. Esse é um risco que
ao nosso ver a educação deveria assumir, pois:

Nenhum aprendizado dispensa a viagem. Sob a orientação de um
guia, a educação empurra para fora. Parte, sai. Sai do ventre de tua
mãe, do berço, da sombra oferecida pela casa do pai e pelas paisagens
juvenis. Ao vento, sob a chuva: do lado de fora faltam abrigos. Tuas
idéias iniciais só repetem palavras antigas. Jovem: velho papagaio.
Viagem das crianças, eis o sentido lato da palavra grega pedagogia.
Aprender lança a errância (SERRES, 1993, p. 15).

Essa perspectiva de um aprendizado que considera esse corpo no butô, um corpo que
experimenta a si mesmo, que descarta o hábito, que se expõe, que se abre ao outro, ao
mundo, à criação, à descoberta, dilatando-se rumo à possibilidade infinita de aprender,
revela-se como um desafio ao apontar para uma educação que estamos denominando de
sensível, pautada no cultivo de um estado de sensibilidade vibrante, que nos disponibiliza
para a multiplicidade de sentidos, alargando as nossas compreensões de mundo. Essa
educação sensível nos abre para a sensibilidade, entendida como a “possibilidade ou
capacidade em todos os sentidos” (SERRES, 1993, p. 16).
Na Educação Física ainda predomina uma prática pedagógica em que o aprendizado não se
encontra dirigido para esse cultivar da sensibilidade. Há todo um policiamento exercido
sobre o corpo para ele não falhar, aperfeiçoando-se constantemente, para que possa vencer,
render mais, tornar-se apto. Mas onde se situa a experiência vivida por cada um desses
educandos ao experienciarem essas diversas práticas corporais? Como se sentem? Quais os

significados atribuídos a essas práticas por aqueles que as vivenciam? Essas são questões
que muitas vezes não são feitas pelos professores, pois geralmente esse corpo que aprende,
seja nas instituições de ensino formal, seja em outros espaços educativos é compreendido
como um corpo fechado, pronto, acabado, no qual as tentativas e os erros, bem como as
experimentações não são entendidas como integrantes do aprender, importando somente o
resultado final a ser atingido. Este, por sua vez, geralmente está centrado na classificação e
definição do gesto correto e do incorreto, do aceito e do descartado.
Nesse contexto, predominam os métodos diretivos de ensino pautados na transmissão
instrucional dos saberes pelo professor. No caso da dança, podemos trazer o exemplo
freqüente de aulas em que o professor ensina os passos da coreografia, e os alunos copiam,
buscando memorizar as frases coreográficas apresentadas. Esquece-se de discutir o contexto
histórico-cultural em que essa dança se insere, quais os conhecimentos e as vivências que os
educandos possuem acerca dessa dança, quais os sentidos que ela desperta no corpo ao ser
apreciada ou propriamente dançada. Esquece-se e desconsidera-se o corpo que cria
continuamente na sua plasticidade e organização autopoiética, produzindo uma
diversificação de possíveis respostas, que não o reduz à causalidade linear do tipo estímuloresposta (MATURANA; VARELA, 1995).

Na perspectiva da autopoiésis, a relação entre os sistemas aferente e eferente
é modificada, sendo considerada circular e não mais linear. O próprio
sistema, isto é, a organização motora, internamente, pode modificar o
sistema, gerando diferentes possibilidades de respostas. Não predomina o
determinismo do ambiente, mas uma certa clausura operacional, o que
significa que o próprio sistema tem as condições de operar, embora esteja
disponível para trocas com o ambiente (acoplamento estrutural)
(NÓBREGA, 1999, p. 81).

Em uma perspectiva que difere do entendimento em que o aprender se reduz a uma ação
passiva de recepção de instruções, evidenciamos a dança butô como aquela que ressalta um
corpo que, ao colocar-se em experimentação, propõe outras possibilidades de se expressar,
de significar ao mover-se. Essa dança acessa um corpo em processo, inacabado e, portanto,
disponível a aprender, a ressignificar-se, a gerar novos sentidos para o seu viver, mesmo
quando conforma um certo modo de se expressar ao dançar.
O corpo no butô é teimoso, abandona a quietude. Rompe com as certezas e pertinências,
não aceita colocar-se como estátua, estável, fixa. Envereda pela plasticidade dos músculos,
preenchendo o espaço em todas as direções possíveis. É um exímio aprendente, que se expõe
à experimentação de si e não se cristaliza, mesmo reconhecendo que a tentativa carrega o
risco do imprevisível, do desconhecido, da falha. Mesmo assim faz, insiste, assume o desafio
de tentar ser ele mesmo.

Esse corpo aprendente pode ser
visualizado na dança butô, como é apresentado
nessa imagem da dançarina Carlotta Ikeda. Corpo
que se lança nessa aventura de um aprendizado
que conduz a descobertas, à produção de novos
significados para a arte e para a existência.

IMAGEM 30 - Coreografia: Haru no
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Fonte: (MOVIMIENTO..., 2002).

Nessa direção, entendemos que o professor poderia, nas situações diárias de
ensino-aprendizagem com as quais se depara, estar aberto a essa disponibilidade
aventureira do aprender, incentivando a inventividade dos seus educandos, a
inovação, sem negar o conhecimento já produzido, mesmo que essa atitude abarque
o risco, conduza ao instável, ao inesperado, mesmo que seja preciso retornar e
percorrer outros trajetos, pois afinal é próprio dos organismos vivos, e certamente o
humano não foge à regra, nutrirem-se de arranjos que comportam o risco, “os acasos,
tensões, contradições, erros, que os impulsionam para direções inesperadas”
(CARVALHO, 2003, p. 89).
O ato de criar é necessário à educação. A vida inventa o tempo todo, e é
nessa inventividade que o pensamento é exercitado. Um pensamento afeito à criação,

que se reinventa a partir do vocabulário infinito que é o corpo, a partir dos encantos
que dele exala quando dança.
Contudo é preciso destacar que a entrega à criação exige uma preparação. No
butô, por exemplo, é necessário um treinamento rigoroso para que se possa ouvir o
corpo, experimentar-se intensamente, mergulhar na cultura que nele se encarna para
que novos sentidos se anunciem. Pensamos ser relevante colocar que, mesmo
mergulhado numa experimentação rigorosa de si, o corpo não se aparta das marcas
culturais que o tatuam e só se reconhece no seu encontro com esse mundo
entrelaçado da natureza e da cultura. É nessa interação que ele é capaz de se
expressar, comunicar, aprender, conhecer, dançar. Dessa maneira, é importante
compreender que mesmo nos processos de criação em que se parte do próprio corpo
como matéria-prima para criar, a gestualidade que daí nasce sempre traz a
indissociabilidade entre natureza e cultura. Torna-se necessário, portanto, que o
professor de dança, quando propuser situações de criação nas aulas, reconheça o
corpo como sede biológica e simbólica do humano, para que não caia num
hermetismo, que supõe expressar naquela dança que se compôs um corpo
naturalizado integralmente.
O processo de criação no butô parte do corpo, de sua memória, dos registros
culturais que conformam o viver de cada um, das suas mobilizações espaçotemporais. De um modo geral, os processos de criação da dança se constituem como
uma oportunidade de experimentar e de criar novas possibilidades de se comunicar e
se expressar, ampliando, desse modo, o repertório gestual dos alunos, além de
favorecer a ampliação de um conhecimento que está sendo estudado, seja um

repertório de dança já instituído, como uma valsa, um frevo, seja um repertório do
balé clássico do tipo Dom Quixote.
Por meio da improvisação, podemos favorecer a reelaboração dessas diversas
danças existentes, como também a compreensão dos sentidos culturais nelas
implícitos e a criação de novos sentidos a partir da vivência dos alunos. É possível,
através da improvisação, criar também outras danças para além daquelas que
apresentam um repertório de movimentos já codificados. Isso é o que acontece no
butô e em muitas propostas de composição coreográfica de diversas companhias de
dança contemporânea no cenário atual. A dança vai se configurando durante a sua
própria criação. Parte-se de um tema que pode estar relacionado à natureza ou a uma
situação cotidiana significativa para os dançarinos; parte-se de imagens, de
produções textuais, de obras de arte, de objetos diversos ou do próprio corpo, como
mencionamos anteriormente acerca do butô. Neste último caso, mesmo que a dança
aqui possa ser criada a partir de um elemento da natureza, como a areia, a lua, uma
pedra, um verme e tantos outros, a intenção é que esses elementos possam ser
reconhecidos no corpo, como aquele que os integra, e não como algo que está fora
dele.
Ao falarmos dos processos de criação, consideramos importante
mencionar as contribuições deixadas por Rudolf Laban para a composição e o ensino
da dança. Esse coreógrafo e dançarino foi um estudioso dos princípios do
movimento, dos fatores que o compõem, como o peso, o espaço, o tempo e a
fluência. Nasceu no final do século XIX, na Tchecoslováquia, e enfatizou a
necessidade de conhecer o movimento em sua estrutura para que a dança pudesse

ser composta. É interessante ressaltar que a análise do movimento efetuada por
Laban não se restringe a estudar o movimento em si, sem atentar para a sua inserção
em um dado tempo histórico-cultural. Muito pelo contrário, Laban buscou pensar a
dança em sintonia com os anseios da sua época marcada por grandes transformações
sociais, como a ascensão do capitalismo, da classe burguesa e do proletariado fabril.
Como expoente significativo da Dança Moderna, compartilhava dos seus ideais de
conceber uma arte que tivesse relação com a vida real (LABAN, 1990; 1978).
Os processos de criação que partem de uma orientação atenta a contextualizar o conteúdo a
ser ensinado, refletindo sobre os sentidos atribuídos pelos educandos àquele gesto
aprendido, seja um giro em uma dança ou um saque no voleibol, podem favorecer a
ressignificação do movimento dançado, do saque realizado, contribuindo para a sua não
fixação a um código gestual único e para a operacionalização de ações pedagógicas
alicerçadas em uma ação compartilhada, mais democrática. Assim o professor e o aluno
podem participar lado a lado da concepção e elaboração da dança, da compreensão e
elaboração das possibilidades de realizar o saque. Rompe-se com o modelo autoritário em
que o professor somente mostra a seqüência coreográfica ou um fundamento de um dado
esporte, e os alunos copiam mecanicamente o gesto, sem uma discussão em torno de como
cada um sente aquele gesto no seu corpo.
A dança butô abre a possibilidade de não se fechar num sentido único, numa
verdade absoluta, que aboliria a dúvida e o questionamento. Esse fechamento ocorre
quando se normaliza, disciplina-se, ordena-se o corpo e é observado numa situação
de ensino-aprendizagem pautada num modelo autoritário, comentado acima. Na
perspectiva dessa dança, o educar implicaria abrigar essa possibilidade de abertura
ao inconcluso.

No instante em que realizo um certo movimento no butô, é possível que o
corpo crie, descubra um outro trajeto em que tudo o que foi expresso antes pode ser
dito de outro modo. Essa dança faz do corpo uma poética que desperta e reconvoca a
nossa disponibilidade de expressar e perceber para além das coisas já ditas, já vistas,
já sentidas.
Ao dançar, e não estamos neste momento nos referindo somente ao butô, não
há uma relação de pura tradução em que o sentido corresponde univocamente ao
movimento dançado. A linguagem corporal é por si só autônoma e, “se lhe acontece
significar diretamente um pensamento ou uma coisa, trata-se apenas de um poder
secundário, derivado da sua vida interior” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 73). É dessa
maneira que, ao mover um braço ou um dedo que seja enquanto dançamos, vemonos rodeados de sentido. Tanto para aquele que dança como para o espectador,
subjaz à dança um convite de recomeçar o gesto criado. Esse recomeço está mesclado
em nossas experiências, imbrica-se nelas para se fazer acontecimento.
Embora tomemos a dança butô como cenário estético, compreendemos que
essa experiência do corpo não se limita exclusivamente a essa ou àquela disciplina
escolar, podendo expressar-se em contextos educativos diversos, sobretudo ao
ressignificar os modelos teóricos e didáticos existentes, incluindo a memória do
corpo e a experiência vivida como pano de fundo e como horizonte de significação
dos conhecimentos, das aprendizagens, das relações interpessoais e sociais.
A dimensão da estética e da reflexão aqui apresentada pelo enlace da obra de
arte com a filosofia opera por uma racionalidade aberta que dialoga ciência, arte,
tradição e que apresenta potencialidades de compreensão para o conhecimento na

Educação, ao considerar a experiência do corpo e sua dimensão estética. A ambiência
sensível do corpo no mito e na dança desvela o universo plástico de um corpo que se
ressignifica ininterruptamente, a sua abertura à inovação, à sua condição mutante, à
sua ruptura com a mecanização gestual, à sua não fragmentação homem-mundo,
pensamento-sentimento. Todos esses aspectos que reúnem o saber recursivo,
integrativo e criativo do corpo são significativos para configurar indicadores para
refletir acerca de uma educação sensível, por tratar-se de uma nova possibilidade de
leitura do real, a partir da linguagem do gesto que nele se inscreve.
O modo de operar que atravessa o corpo na dança butô e que se funda em
itinerários mítico-imaginários restaura o sentimento de religação do humano e sua
condição corpórea, de religação dos saberes, de religação entre o homem, o cosmos e
o sagrado. Esse modo de operar que aciona os dispositivos mítico-mágicos amplia a
cognição e retroalimenta o real, reanimando o viver com seu conteúdo simbólico.
A esfera imaginária dos mitos diante das muitas divergências do real se
reveste da incumbência de propor soluções, de conceder sentidos ao vivido, de
“decifrar enigmas que os procedimentos racionais não dão conta” (CARVALHO,
2003, p. 78-79). Institui a circularidade dos acontecimentos, nos quais a esperança de
um recomeço é sempre mantida e renovada.

Humanos de todos os tempos se sentem ameaçados quando se
defrontam com sua própria presença, com as conseqüências de suas
ações. Através de complexos e sucessivos mecanismos imaginários
constroem palácios de idéias, polifonias de duplos, como se
estivessem diante de uma pulsão de conservação que garante sua
auto-produção, reprodução e perpetuação (CARVALHO, 2003, p. 79).

O corpo mítico que a dança butô acessa reúne as polaridades, diluindo-as.
Quando o dançarino de butô Kazuo Ohno expõe sobre o movimento na dança, ele
comenta acerca desse casamento dos opostos. Nas suas palavras:

[...] Um movimento deve incluir aspectos externos e internos. Todas
as coisas da vida: dor, alegria, as profundezas da terra, as alturas dos
céus [...] O sol nasce, a lua nasce [...] eu vou muito fundo nessas
coisas. A terra está longe do céu [...] e tão perto. Íntimos, amorosos,
terra e céu se casam. Paraíso e inferno se casam. Há vida nisso.
Quando você dança ou vive, você se alimenta. Na morte há vida, na
vida há morte (BAIOCCHI, 1995, p. 49).

Compreendemos que essa maneira de se fazer realizar da dança butô
assentada nesse trajeto mítico pode ser integrada à Educação, propondo
possibilidades de reatar o elo entre o ser humano, seu corpo, o corpo do outro e os
processos de conhecimento, configurando dessa maneira o que estamos
denominando de uma educação sensível, educação esta que implode as dicotomias e
reconcilia o racional e o sensível, a natureza e a cultura, o visível e o invisível, a
dimensão material e a simbólica, a morte e a vida, o pensamento selvagem e o
científico, “isso porque ambos constituem modalidades cognitivas paralelas”
(CARVALHO, 2003, p. 37).

As reflexões trazidas por Nietzsche, no século XIX, Merleau-Ponty, no século
XX, e no butô, remetem a um conhecimento que se origina no corpo. Corpo que é
carne, consciência encarnada no mundo e, como tal, supera a concepção que por
muito tempo sustentou os pressupostos filosóficos da tradição ocidental. O corpo no
butô expõe a possibilidade de uma outra configuração para o conhecimento
científico,
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contemporânea, ao reafirmar que esse conhecimento inscrito no corpo é transitório,
inacabado e não se encerra no absolutismo de uma verdade única, verdade essa
defendida pelo paradigma da ciência moderna, fundado numa razão prejulgada
como integralmente lúcida capaz de abarcar a totalidade dos fenômenos a partir do
conhecimento compartimentalizado dos saberes. O corpo no butô nos liberta “da
exigência de um terreno fixo, permanente e sólido” (FEITOSA, 2004, p.56), no qual a
verdade supostamente estaria encerrada.
Esse corpo no butô é aquele que revolve a si mesmo, muda, não tem nenhum
fim para nos propor, nenhum objetivo traçado de antemão. Pela experimentação de
si, na contingência dos acontecimentos, ele vai mudando. O corpo é em processo, no
acontecimento de cada ação corporal. Desse modo, o acolhimento dessa experiência
estética do corpo na educação pode favorecer uma reflexão sobre o próprio ato de
conhecer como um processo contínuo e inconcluso, que não se fecha em sínteses
acabadas, pois sendo um fenômeno corpóreo está sempre sendo refeito e descerra
uma pluralidade de perspectivas de compreensão do mundo.
Esse é um aspecto que consideramos relevante trazer para a educação, que em
muitas das suas propostas educativas ainda insiste em tratar o conhecimento como

somente um acúmulo de saberes produzidos culturalmente e que devem
prontamente ser transmitidos do professor, detentor do saber pronto e acabado, para
o aluno, receptor passivo desses saberes que são subentendidos como não
reformuláveis.
Nessa dança, é possível reconhecer que esses saberes não se findam em si, mas
dialogam entre si, constituem-se nessas trocas, no seu fazer e refazer constante. O
corpo no butô instaura esse diálogo entre os saberes, pois esse é um corpo mítico,
poético e que revela a intersecção da natureza e da cultura, reatando a conjunção
entre as ciências naturais e humanas, entre o pensamento filosófico, mítico, artístico e
científico, fundindo a alma e o corpo, a emoção e a razão, a parte e o todo, o biológico
e o simbólico. Os saberes nesse contexto se delineiam como oceanos viscosos e
atravessados pelos enormes turbilhões que neles se produzem (SERRES, 1993).
Propor, portanto, uma educação sensível, é incorporar aos saberes educativos
um tipo de conhecimento mais integrativo, que dialoga com a ciência, com a arte e
com o mito, acolhendo, dessa maneira, o belo, o criativo e o inusitado, que estão
presentes nesse corpo mítico na dança butô.
A questão do belo na dança butô é evidenciada por meio desse corpo singular,
belo porque se reinventa sem cessar. Belo porque tem sua verdade contida,
preservada de qualquer excesso. Nesse sentido, a ciência pode se tornar sábia, se
tornar também bela quando teme a solução unitária, “quando se retém a si própria
de fazer tudo o que pode fazer” (SERRES, 1993, p. 141). A beleza aqui se revela num
corpo que se perde para reencontrar-se, que morre a cada instante para renascer no
momento seguinte, como sintoma de transformação, exaltando a abundância da vida,

fortalecendo-a, colorindo os seus momentos de palidez e ao mesmo tempo
acentuando as suas tonalidades diversas.
Quando se fala em beleza, nos dias atuais, percebemos que a sua compreensão
está fortemente atrelada a uma idealização de um determinado padrão corpóreo
propagado de modo extenuante por meio de imagens que dão visibilidade ao corpo.
O ideal em vigor e que ganha visibilidade atualmente é aquele que apresenta um
corpo longilíneo, jovem, saudável e com músculos delineados. Enfatiza-se a retidão
dos corpos e, em prol desse ideal, há todo um investimento promovido pelo mercado
dos cosméticos e pelo fitness, que difunde e destaca os corpos firmes, sem excessos. É
esse o corpo considerado belo que é colocado em evidência na contemporaneidade.
Essa obsessiva ênfase nos corpos retos se constituía numa idéia presente nos vários
discursos referentes à educação do corpo, desde o século XVIII (SOARES; FRAGA,
2003).
No século XIX, destaca-se a ginástica como uma pedagogia desenvolvida para
“intervir e educar em nome da retidão das formas e dos costumes”, o que iria
delimitar “o lugar de excelência dos corpos retos e o lugar de excrescência dos corpos
desalinhados” (SOARES; FRAGA, 2003, p. 81).
No contexto contemporâneo, mostrar o corpo por inteiro ou acentuando uma
das suas partes é algo corriqueiro que vemos veiculado nas revistas, outodoors,
encartes, na Internet, na televisão, nas passarelas. Mas em todos esses espaços
propaga-se e ressalta-se um certo padrão corporal tido como desejado e aceito pela
referência ditada pela indústria da moda e pelas necessidades do mercado. Para
enquadrar-se nesse modelo idealizado e difundido, muitas pessoas recorrem aos

bisturis, às academias de ginástica e a diversas práticas corporais com o fim exclusivo
de atingir esse padrão, custe o que custar, correndo os riscos com que porventura
venham a se deparar.
Nesse cenário sedutor de receitas miraculosas para se ter um corpo “ideal”,
geralmente nós somos conduzidos a buscar um corpo que não é o nosso, mas sim
aquele considerado adequado aos padrões vigentes. Entretanto, não queremos cair
numa visão maniqueísta que somente aponta os aspectos nocivos dessa procura por
um corpo idealizado. Há que se considerar que ocorre uma preocupação nos dias
atuais “em cultuar o corpo como necessidade de garantir um mínimo de qualidade
de vida”, em favor da saúde e do prazer. Mas há que se atentar também para as
implicações dessa busca obsessiva de atender a um padrão corpóreo, pois, ao mesmo
tempo, que o corpo é alvo de valorização e de mimos, ele também se tornou “objeto
de imensas curiosidades, de intensas explorações comerciais, de diferentes
manipulações científicas e industriais” (SANT’ANNA, 1999, p. 59). Essa é uma
discussão que vem sendo problematizada na Educação Física por autores como Silva
(2001); Dantas (2002); Fraga (2001); Soares (1998; 2001); dentre outros.
O que queremos destacar nessa questão de uma idealização do corpo em
referência à dança butô é que esta subverte um padrão corporal único que delimita
os corpos que são apropriados ou inapropriados para dançar. Subverte um padrão
de jovialidade tão evidenciado na atualidade, abrigando dançarinos de idades
diversas, muitos, inclusive, que já passaram dos sessenta anos. A idade cronológica
não é determinante na escolha de quem pode e de quem já não pode dançar. Pelo
contrário, nesse caso, ser jovem na idade é o que menos importa. O que conta é a

disponibilidade para se descobrir na dança, a disponibilidade para modificar a sua
condição de existência. Essa dança abriga todo corpo desejante de dançá-la, seja um
biotipo longilíneo ou não, de músculos turbinados ou não, seja um dançarino (a), que
está com vinte, quarenta, sessenta ou tantos outros anos para além ou aquém dessa
idade.
A experiência estética revelada nessa dança convoca um corpo que desenha
trajetos espaço-temporais bastante retorcidos, flexíveis e lentos, sem seguir a beleza
preconizada pelo ideal clássico, ideal esse fundado na proporção, na ordenação, na
simetria, na medida. Ao passarmos um olhar panorâmico em muitas das práticas
corporais que são vivenciadas nas aulas de Educação Física, nas escolas de dança e
nos espetáculos performáticos do esporte e da própria dança, provavelmente nos
depararemos com a disseminação desse ideal em muitos desses contextos.
Respaldado nessa referência, há todo um empenho em treinar o corpo para
que ele se encaixe em uma certa métrica, que delimita o uso do espaço e do tempo
em um determinado movimento. Quando visualizamos, por exemplo, um arremesso
no basquete, podemos perceber que existe uma técnica, um modo de realizar essa
ação bem específico. O posicionamento dos pés, do tronco, da cabeça, da(s) mão(s),
do punho no momento do arremesso; como também o ângulo que deve ser
estabelecido entre o braço e o antebraço e a força e a velocidade que essa ação deve
comportar são milimetricamente definidos e enquadrados num modelo que é
almejado e que determina o gesto realizado corretamente daquele incorreto.
Se quisermos trazer um outro exemplo a partir da dança, encontramos no balé
clássico todo um código gestual estruturado também nessa referência da beleza

clássica, em que a proporcionalidade e a medida são a tônica na qual o corpo é
submetido para que o tronco possa permanecer sempre ereto, os membros inferiores
sempre posicionados em rotação para fora (posição ‘en dehors’), a cabeça altiva e os
braços alinhados em relação ao tronco e às pernas.
Na imagem que segue, podemos perceber esse modo como o corpo se dispõe
espacialmente no balé, buscando a harmonia dos gestos e enfatizando o traçado
retilíneo que o corpo projeta no espaço. Esses gestos no balé, como também a sua
técnica, são estruturados a partir dessa referência do padrão de beleza clássico,
enfatizando a simetria das formas em que braços, pernas, o tronco e a cabeça estão
sempre alinhados a partir do eixo longitudinal da coluna. A leveza aparece como
qualidade que revela a figura etérea da bailarina que dança para o alto, liberta da
gravidade.

IMAGEM 31 - A Estrela [A dançarina em
Cena], (1878), tela de Edgard Degas.
Fonte: (FEITOSA 2004)

A dança butô apresenta uma outra beleza que não se mostra na proporção,
mas na desmedida, no êxtase, na serenidade, no grotesco, na crispação do corpo e no
feio. Desde a Antigüidade grega à Idade Média, a idéia do Feio é colocada ao lado de
uma concepção do Belo, e é na afirmação de um que o outro encontra a sua negação.
Em diversos escritos do período helenístico e medieval, seres lendários como faunos,
unicórnios, andróginos habitaram as descrições, como exemplos do disforme e do
monstruoso. Nesse contexto, o feio foi muitas vezes associado àquilo que fascina, que
causa repúdio e vergonha, como foi também associado ao mal. A associação entre
virtude moral e beleza física era muito presente na cultura grega, e podemos
observar que nos dias atuais muito dessa associação ainda é feita em diversas
produções do cinema e da tevê (ECO, 2004; FEITOSA, 2004).
Poderíamos então nos perguntar se, ao revelar o feio, a dança butô deixa de
ser bela? Se cairmos numa visão reducionista em que a beleza clássica é a única
referência, o butô seria então concebido como uma expressão de feio, em que há
ausência do belo. Contudo, se compreendemos o feio e o grotesco como categorias da
estética ao lado do belo (PORPINO, 2001), podemos, sim, afirmar que existe beleza
no butô. A arte moderna e a arte contemporânea propõem múltiplos sentidos para a
criação artística, que certamente não comungam com uma idéia unilateral de beleza.
Apolo e Dioniso estão entrelaçados nessas concepções de arte, sendo possível haver
beleza na medida e desmedida, na proporção e desproporção, na simetria e
assimetria.
Além desses aspectos da desmedida, do grotesco, da assimetria, um outro
aspecto que compõe a estética dessa dança está relacionado ao andamento lento no

qual o corpo se move. Aqui não há pressa; o corpo se desloca sutilmente, atento aos
detalhes,
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pausadamente. O butô faz emergir as sonoridades, a ritmicidade cambiante que
compõe o corpóreo e a riqueza infinita que o corpo disponibiliza ao criar e significar
a partir dos seus sons, dos seus tons, dos gestos que se projetam no espaço-tempo.
Essas emergências que se desvelam nessa dança se mostram para nós como
conteúdos que devem ser contemplados e explorados ao refletirmos sobre o ensino
da dança.
Deixar falar essa sinfonia do corpo, dançando a partir da escuta das suas
oscilações tônicas, da fluência respiratória e do seu pulsar vem se revelando no
meu fazer pedagógico com a dança um exercitar muito interessante, conduzindo a
caminhos inusitados, incertos e bastante sedutores, que me fazem vislumbrar
outros modos de significar esse corpo na dança. Venho buscando introduzir esse
exercício investigativo em algumas disciplinas por mim ministradas no Curso de
Especialização em Dança, realizado no período de 2000-2001, e no Curso de
Especialização Corpo e Cultura de Movimento, que foi concluído no primeiro
trimestre deste ano, ambos promovidos pelo Departamento de Educação Física da
UFRN. Também venho inserindo essa discussão no próprio contexto das
disciplinas de Dança Educacional e Consciência Corporal, que integram a grade
curricular do atual Curso de Licenciatura em Educação Física da referida
instituição, na qual atuo como docente. Um outro curso que também tive
oportunidade de discutir acerca desse conteúdo referente ao ritmo foi ministrado
em dezembro de 2004, e se inseria na programação do I Encontro Nacional de

Ensino de Artes e Educação Física – Linguagens Artísticas e Práticas Corporais na
Educação, promovido pelo Paidéia (Núcleo de Formação Continuada de
Professores de Artes e Educação Física).
Busco privilegiar nessas experiências diversas o pesquisar no próprio corpo no
que diz respeito à sua ritmicidade e às suas sonoridades por meio de
experimentações que os educandos realizam individualmente, em pequenos
grupos e coletivamente. Quando a proposta é coletiva, geralmente participo da
experimentação com todo o grupo.
Para exemplificar uma dessas experiências descrevo aqui uma atividade que
trabalhei nesse último curso acima mencionado em torno do enfoque da exploração
do sentido rítmico35 e dos processos de criação na dança:
No início da atividade propus alguns questionamentos, tais como: O que
entende por ritmo? Onde ele pode se manifestar? Como podemos favorecer uma
educação rítmica? Como vivenciamos o tempo no contexto atual? Após a discussão,
foi solicitado aos alunos que deitassem no chão em decúbito dorsal para que
percebessem o estado tônico, o inspirar e expirar, atentando para a respiração
abdominal. Em seguida, foi proposto que se movessem no chão a partir desse ritmo
respiratório identificado, associando a essa movimentação uma

sonoridade

verbal que cada um criaria em sintonia com esse ritmo. Num segundo momento,

O sentido rítmico pode ser explorado a partir da percussão (instrumental diverso que podemos
utilizar para dar uma regularidade ao emprego do ritmo: palmas, pandeiro, tambor, objetos diversos),
da música (repertório amplo, diversidade de gêneros musicais), o que favorecerá a identificação, a
vivência e a apreciação de suas variadas nuances, mobilizando no corpo a criação de novos modos de
sentir e comunicar o ritmo. O sentido rítmico também pode ser trabalhado partindo do próprio corpo,
das variações tônicas, do movimento ritmado do coração, da respiração, de impulsos e repousos, da
duração e pausas dos movimentos. Essa ritmicidade emerge dos receptores musculares e das
articulações, dando sentido aos gestos na sua relação com o mundo (ARTAXO, 2000).

35

solicitamos aos alunos que deslocassem no espaço a partir da movimentação que
cada um elaborou e que imprimissem um outro andamento a essa ação reportandose à vivência do tempo no seu cotidiano. Pedimos também que os alunos
observassem no outro quais as partes do corpo que tinham sido utilizadas para
compor o movimento, qual o andamento imprimido nessa ação, como também que
comentassem como o espaço foi abordado durante o deslocamento no que se refere
às trajetórias desenhadas pelo corpo, os níveis e as direções utilizadas. Além desses
aspectos, pedimos aos alunos que identificassem quais os sons verbais produzidos
pelo grupo.
A partir dessas observações efetuadas com os alunos é possível refletir sobre
como podemos contactar com essa vivência do ritmo no nosso próprio corpo, sem
esquecer de reconhecer que esse fluxo rítmico está indissociavelmente imbricado nas
dinâmicas culturais que datam e marcam o nosso viver. É possível refletir também
sobre como os elementos básicos do movimento como o tempo, o espaço, o peso e a
fluência foram sendo trabalhados na atividade proposta (LABAN, 1990).
Partindo dessa atividade é possível extrairmos elementos para elaborar uma
composição coreográfica estruturada a partir dessa vivência das possibilidades
rítmicas, abrigando não somente o tempo corrido, veloz, acelerado e efêmero que
presenciamos no contexto contemporâneo, mas o tempo lento e pausado que também
integra a nossa condição de existir. O próprio ato de respirar se constitui nessa
dinâmica em que a pausa é necessária para que o inspirar e o expirar se realize.

Nesse sentido, consideramos significativo frisar a vivência do tempo mítico do
corpo no butô. Corpo que traz na memória impressa na pele a história de cada um, a
história da nossa ancestralidade e do próprio universo. A dança butô recupera essa
memória ao enovelar e desenrolar do corpo a partir da pele, o que permite tocar a
tessitura das coisas, alongar a beleza do mundo habitando-o. Permite a esse corpo
vibrar, depor as couraças, cantarolando os sons do universo, ora acariciando o
mundo e se deixando por ele acariciar, ora nele enrolando-se, abandonando-se ao
peso das coisas.
Esse aspecto do tempo mítico no butô aponta para a possibilidade da
educação acolher esse sentido de circularidade que esse tempo instaura. Dessa
maneira, seria edificante que a educação esteja aberta às renovações, aos recomeços.
Reformar o pensamento e as metodologias de ensino. Reformar as formas de intervir
no mundo, sem esquecer que os interesses coletivos possam ser respeitados em favor
de uma vida decente e bonita, deve ser uma tarefa que a educação não deveria se
eximir.
No que se refere à dimensão da espacialidade, podemos dizer que nessa dança
é permitido ao corpo enveredar-se pela plasticidade móvel dos músculos, tendões e
articulações, preenchendo o espaço em todas as direções. O movimento nesse caso
pode ser dimensionado não como um mero deslocamento no espaço-tempo, mas
como aquele que possibilita ao corpo se comunicar e significar. Movimento que pode
acontecer sem deslocamento, pois a dança butô ativa as articulações estando aqui e
ali, com os dedos crispados ou os pés para dentro, mas não necessariamente aciona
um deslocar do corpo ou de suas partes daqui para ali.

A descontinuidade nesse mover-se é uma qualidade bastante presente na
composição gestual dessa dança. Nesse sentido, um dançarino pode realizar
movimentos suaves num determinado momento da coreografia e subitamente alterar
essa qualidade do movimento para uma ação extremamente forte, contida. Uma
outra nuance que pode ser observada diz respeito aos contornos que o corpo vai
desenhando no espaço-tempo em que se dá o acontecer da dança. Esses contornos
são sinuosos, fluídos, frouxos, e vão sendo redesenhados durante toda a coreografia.

IMAGEM 32 - Haru no Saiten. Companhia Ariadone. Foto: Szabó Benke Robert.
Fonte: (SEBESTYÉN RITA..., 2003)

Essa imagem da Companhia Ariadone dirigida pela dançarina e coreógrafa
Carlotta Ikeda mostra a plasticidade liberta dos corpos que sedutoramente brincam

desenhando o espaço, propondo outras possibilidades de se equilibrar, na qual o
tronco rompe com um alinhamento centrado no eixo da coluna vertebral, inclinandose para frente e para os lados. Os corpos movem-se sem sair do lugar.
Consideramos importante incluir nas aulas de Educação Física e de Dança, essa
proposta de um mover-se mais plástico, mais maleável que o butô sugere. É
preciso deixar o corpo brincar com o espaço e o tempo, descobrir a infinitude de
possibilidades de usá-los, sem negar também o aprender dos gestos técnicos que
foram sendo sistematizados e gerados dentro de um contexto histórico-cultural
que os datou e que os instituiu na dança, na ginástica, nos esportes, nas lutas, nos
jogos.
Um outro ponto que abordamos ao longo desse escrito e que entendemos ser
significativo retomarmos nesse momento, com o intuito de ressaltar a nossa
proposição de uma educação sensível se refere à questão da reversibilidade dos
sentidos. A dança butô revê a priorização do olhar como concessão restrita ao
sentido da visão e propõe um outro modo de conceber o olhar. Um olhar difuso,
que percorre todo o corpo, possibilitando o cruzamento, a intersecção dos sentidos
que se comunicam. Um olhar que sente, que toca, que vê não só com o globo
ocular, mas com os pés, com as costas, com todo o corpo. No nosso entender, as
nossas práticas educativas deveriam atentar para essa comunicação e o
engajamento dos sentidos, que revela a condição de reversibilidade do corpo como
é mostrado no butô.
Reaprender a ver e ouvir, sentir e tocar é o que deveríamos incorporar ao educar,
deixando o corpo manifestar a sua poética que é artística e a sua inteireza que

habita o sensível. Acreditamos numa Educação que investe nesse corpo
disponível, que pode ver com a pele, ouvir com os pés, tocar com o olho,
ampliando os canais sensoriais. Corpo misturado, que busca o ”lugar onde os
sentidos se trocam uns com os outros”, o lugar embriagante, “onde coisa alguma
jamais se detém” (SERRES, 1993, p. 34 e 36).
Acreditamos numa Educação que mergulha no corpo, deixando-o atento às
coisas e aos outros, afinando os nossos sentidos e nos conectando à porosidade da
pele, pele que recebe o mundo e ao mesmo tempo a ele se oferece. Nessa direção, a
reflexão de Merleau-Ponty continua desafiadora e pode ser trazida ao debate na
educação, no sentido em que evidencia a experiência sensível do corpo como
condição de existir e de conhecer. O pensar desse filósofo convoca:

Uma atitude que convida a uma convivência poética com o corpo,
através do logos estético e da redescoberta do sensível; convida a
uma abertura ao mundo e às configurações desenhadas pelo gesto.
Convida, pela reversibilidade dos sentidos, ao enlace com a cor,
forma, sonoridade, olhares e imagens do mundo e dos outros corpos,
percebendo a profundidade do encontro e dos acontecimentos.
Convida a tomar parte na história e na cultura por meio da
experiência do corpo (NÓBREGA, 1999, p.126)

É esse o corpo que consideramos e acreditamos que a Educação em geral, e em particular a
Educação Física, deveria ouvir, deixar falar, trazer à conversa e introduzir nas nossas
práticas educativas. Consideramos necessário perceber a linguagem dos gestos, que
possibilita pensar por movimentos, que permite articular um pensamento que nasce das

juntas e que faz o corpo falar por uma razão encarnada, acionando a sua ação expressiva,
que faz com que movamos o nosso corpo para significar, para comunicar, para inaugurar
sentidos, “mesmo sem saber que músculos, que trajetos nervosos devem intervir, nem onde
seria preciso procurar os trajetos dessa ação” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 98).

Para a Educação coloca-se a tarefa de proceder a um reexame e
reinvestimento dos modelos existentes, como condição para se criar novos
meios de expressão. Nessa trajetória, compreendemos o estético como
possibilidade de despertar e reconvocar o nosso poder de expressar para
além das coisas já ditas ou já vistas, redimensionando as perspectivas
objetivistas do conhecimento, retomando a experiência do corpo
(NÓBREGA; TIBÚRCIO, 2004, p. 467).

Debruçar-se sobre a experiência estética do corpo na dança butô traz a
possibilidade do diálogo entre os saberes artísticos e filosóficos, pois é o corpo que
no nosso estudo funda e alimenta a criação de novos sentidos para a reflexão
filosófica e para o trabalho artístico.
Debruçar-se sobre a dança butô nesse trabalho revelou-se para mim como
uma grande oportunidade de adentrar no meu próprio corpo, descobrindo a sua
poesia, as suas dores, os seus limites. Possibilitou-me também, pelo menos assim
acredito, tornar-me mais permissiva à mudança, tornar-me mais sensível ao outro
que de mim difere, tornou-me mais atenta aos pequenos detalhes que compõem
nosso viver e que antes eu não percebia. Reafirmou também a compreensão em
torno da metamorfose do corpo, de um pensar incorporado que pode ser feito e
refeito infinitas vezes, tecido numa rede de conexões aberta sempre a novos
trajetos.

A escrita é muitas vezes solitária, mas compreendo que mesmo no silêncio
recatado de um refletir muitos que fazem parte do meu viver me acompanharam
nesse texto. Autores com os quais dialoguei, a orientação concedida por Petrucia e as
sugestões recebidas daqueles que partilharam desse processo, as palavras sábias dos
meus filhos, a experiência vivida enquanto dançarina e professora de Dança, a minha
atuação como docente no Curso de Educação Física, o experienciar com a dança butô,
o aprender na arte de vivificação floral (Ikebana) e no contato com os ensinamentos
do mestre Mokiti-Okada36, todos esses momentos foram extremamente importantes
para que esse escrito fosse sendo composto. É muito bom finalizar essa etapa e saber
que as reflexões aqui iniciadas não se esgotam nessa pesquisa. Sabemos que esse é
apenas um começo, que nos abre para outros desdobramentos investigativos. Muitas
questões podem ainda ser formuladas, muitos mergulhos podem ser dados para que
possamos pensar sobre o Corpo, a Dança, a Educação Física, a Educação.
O corpo quer ser lembrado, quer se deixar falar, quer criar, quer subverter os
ditos e propor novas escritas para o homem e para o mundo. Que a educação o
perceba na sua poética sensível, refazendo-se em direção a um educar aberto à
transformação, à inovação. Um educar que fomente a liberdade de criar e que
amplifique os nossos modos de sentir o outro e o mundo como apresentamos no
nosso trabalho a partir da experiência do corpo na dança butô. É possível reinventar

36

Nascido no Japão (1882-1955), tendo como nome religioso Meishu-Sama, que significa “Senhor da

Luz” deixou como práticas básicas da sua filosofia a difusão do Johrei (ato de purificar a unidade
espírito-matéria do homem pela energia do fogo), o desenvolvimento da Agricultura Natural
(produtora de farta colheita sem o uso de agrotóxicos e produtos nocivos à saúde) e a divulgação do
Belo (a arte como meio de elevação espiritual pelo contato com o Belo).

a educação. Os desafios são muitos, mas compreendemos que a tarefa é
extremamente sedutora e desse modo vale a pena insistir, não desistir, ser
perseverante.

IMAGEM 33 - Carlotta Ikeda.
Fonte: (FEITOSA, 2004).
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