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RESUMO 

 

Para alguns o Butô é dança, poesia e performance. Para outros é filosofia de vida, 
estética da existência. E há quem diga que o Butô é a natureza manifesta em suas infinitas 
formas. Neste trabalho, o Butô, à luz dos mestres Kazuo Ohno, Hijikata e Tadashi Endo, 
revela-se como caminho para uma dança pessoal, um espaço de pesquisa e descoberta de 
possibilidades expressivas do corpo. Este trabalho teórico foi realizado através dos diários de 
campo da autora, escritos a partir dos ateliês de Butô com o mestre Tadashi Endo, da análise e 
interpretação poética de fotografias de dançarinos de Butô em performance, em especial as 
fotografias de Mitsutochi Hanaga e Nourit Masson-Sekine, e da leitura de livros e artigos 
sobre Butô e cultura japonesa. 
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A minha relação com o teatro inicia-se nos tempos de infância. Ter nascido na cidade 

de Mariana, Minas Gerais, talvez não seja um acaso. Quando criança tinha fascínio pelo 

desfile dos bonecos Zé Pereira da Chácara. Ficava dividida entre a alegria de contemplar os 

bonecos e o medo deles caírem sobre mim. Demorei algum tempo para perceber que aquela 

cabeça assustadora era manipulada por uma pessoa. Os artistas de rua que ocupavam as praças 

da cidade durante os Festivais de Inverno também despertaram a minha atenção. Comecei a 

sonhar com a possibilidade de um dia pintar o rosto, vestir um figurino e adentrar naquele 

mundo mágico. Depois de algum tempo, passei a integrar o grupo Sociedade dos Poetas 

Renascidos e realizei recitais de poesias do século XVIII pelas ruas, adros das igrejas, 

restaurantes e pousadas em Ouro Preto. Pouco depois, surgiu a oportunidade de vivenciar a 

atmosfera do cinema quando fui selecionada para atuar no filme “Filhas do Vento”, dirigido 

por Joel Zito Araújo, e tive o inesperado prazer de contracenar com Milton Gonçalves. Apesar 

de toda minha paixão pelo teatro, precisei trabalhar em outras áreas para garantir minha 

sobrevivência. Acabei deixando-me convencer que era preciso buscar outra profissão. 

Cheguei à Diamantina para ingressar no curso de Educação Física, uma área que eu 

acreditei ser capaz de me possibilitar um conhecimento mais integrado do ser humano e de 

mim mesma. E foi na cidade das pedras que a vida artística se renovou e as oportunidades 

emergiram. Depois de um tempo por aqui, trabalhando com seguros de veículos, fui atraída 

por um papel molhado fixado no poste em frente minha casa anunciando uma audição de 

dança para participação de um projeto denominado “Tipos Populares de Diamantina”, 

baseado na obra de Augusto Fernandes. Não sei o que me levou a arriscar esta audição, pois 

não tinha absolutamente nenhuma experiência com a dança, contudo, fui surpreendida com o 

resultado: aprovada. Acredito que os anos que vivenciei a Capoeira, lá em Mariana, foram 

fundamentais para me aproximar da linguagem expressiva do corpo. Nos laboratórios de 

dança, dirigidos por Anderson Aleixo, consegui compreender a relação entre o teatro e a 

dança, o que me motivou a continuar. Um ano depois, o projeto seguiu em frente sob a 

coordenação de José Rafael Madureira, cujas práticas eram norteadas pela Rítmica Dalcroze. 

Com estes estudos, pude perceber que o ritmo, especialmente o ritmo musical, é uma matéria 

indispensável no trabalho do ator-dançarino, pois é o ritmo que conduz a ação dramática do 

ator, com precisão e expressividade. Sentir o ritmo musical revelou-se para mim uma árdua 

tarefa devido a minha dificuldade em coordenar música, movimento e gesto.  

Mas como o Butô se apresentou no meu caminho? Em meio às lições de Rítmica, fui 

selecionada para participar do curso O visível e o invisível no trabalho do ator-dançarino, 
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ministrado por Carlos Simioni e Tadashi Endo e organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de 

Pesquisas Teatrais - LUME (UNICAMP). Antes de minha viagem para Campinas, São Paulo, 

realizei algumas leituras e pesquisei vídeos sobre Luis Otávio Burnier, Odin Teatret, 

Wuppertal Tanztheater Pina Bausch e o teatro tradicional japonês. Posso afirmar que o meu 

primeiro encontro com a dança Butô se deu ao assistir aos vídeos de Tadashi Endo. Fiquei 

assustada e igualmente admirada ao ver o artista se jogando no chão, dispondo-se de um 

corpo robusto e uma técnica extremante virtuosa.  

O curso durou cerca de um mês, com encontros diários com 9 horas de duração. O 

grupo era formado por 30 atores e bailarinos de vários estados do Brasil e de diferentes 

nacionalidades (Dinamarca, Portugal, Equador, Colômbia). Todos os dias, juntamente com 

Tadashi Endo e Carlos Simioni, seguíamos rumo à Caravana para o invisível. 

Dirigia-me para o curso sempre com muito entusiasmo, mas o calor era extenuante e a 

intensidade dos exercícios acabou por extrapolar os limites do meu corpo e eu quase desmaiei. 

Em alguns momentos sentia-me num campo de batalha, com o corpo destruído, porém 

sobrevivia. O treinamento físico de um ator-dançarino exige não só um corpo bem 

condicionado como também um equilíbrio emocional.   

Muito pouco tempo depois, sem nem mesmo ter digerido esta fantástica experiência, 

surgiu outra venturosa oportunidade, um intercâmbio na terra de Hamlet. Durante a minha 

estadia em terras escandinavas, soube de um curso intensivo de Butô com Tadashi Endo em 

seu estúdio, o Butoh-Centrum Mamu, na cidade de Göttingen, Alemanha. Não hesitei em 

fazer a minha inscrição, mesmo sem saber se teria condição de estar lá no período 

programado. Para a minha sorte, o curso ocorreu na etapa final do meu intercâmbio na 

Dinamarca. Mais uma vez eu estava ali, ao lado de Tadashi Endo e mais trinta pessoas, atores, 

bailarinos, artistas plásticos, músicos, e alguns amadores que se interessavam pelo Butô. O 

grupo, em sua maioria, era formado por cidadãos alemães, mas também havia pessoas da 

Turquia, Itália, Japão, Espanha, Bélgica, Áustria, França. Ser a única brasileira do grupo 

resultou num grande aprendizado para mim, todo o curso foi ministrado em inglês, alemão e, 

em alguns momentos, japonês. Apesar da dificuldade com a língua estrangeira não desanimei, 

acompanhei atentamente as aulas, observei as pessoas, segui a minha intuição e concentrei-me 

durante uma semana de práticas intensivas. Senti que aquele era o momento oportuno para a 

descoberta de uma dança pessoal. 

No último dia de curso não hesitei em comprar um livro de fotografias lançado em 

comemoração aos 20 anos de carreira de Tadashi Endo. No caminho de volta para o Brasil, 
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enquanto folheava o livro, surgiu-me a ideia de investigar com maior profundidade a arte do 

Butô. Voltei para casa ansiosa em mergulhar neste estudo que agora se concretiza. 

 

҉ 

  

Encontrar um eixo norteador para esta pesquisa não foi uma tarefa fácil visto que, 

inicialmente, eu tinha em mãos apenas o livro de fotografias de Tadashi Endo e os meus 

diários de campo. Depois de alguma busca em bibliotecas e livrarias virtuais, encontrei dois 

livros de referência do Butô, ambos em língua estrangeira que, sem dúvida, tornaram-se as 

peças-chave deste estudo.  

Ao folhear o livro de Mitsutoshi Hanaga fui surpreendida: um livro só de fotografias, 

com legendas em japonês. Pouco a pouco consegui imergir naquelas imagens. Foi muito 

instigante interpretar a linguagem silenciosa das fotografias que revelou o infindável e poético 

universo da dança Butô. O livro traz uma seleção de fotografias do próprio Hanaga, que 

acompanhou as primeiras aparições do Butô, de 1966 a 1983, registrando em sua câmera 

momentos inesquecíveis dos criadores do Butô, Kazuo Ohno e Hijikata, outras gerações de 

artistas e companhias.  

Outro livro, “Shades of Darkness” (Sombras das Trevas), traz o contexto histórico do 

Butô e narra a trajetória artística e pedagógica de Kazuo Ohno e Hijikata. 

 Ao lado das leituras mais acadêmicas sobre a história do Japão no período pós-guerra, 

segui com o mergulho na cultura japonesa, através da literatura de Mishima e Kawabata, do 

cinema de Kobayashi, Kurosawa, Ogima e a música de Tatsumi e Matsudaira, que pude 

experimentar em dança. 

Caminhando para o fim deste estudo, depois de muitas buscas, chegou às minhas mãos 

uma cópia do livro Butoh: Dança Veredas d’Alma, a primeira obra em língua portuguesa que 

traz uma reflexão política, sociocultural e estética sobre o Butô. Este material foi fundamental 

para eu confrontar algumas hipóteses que, quase intuitivamente, havia construído sobre as 

semelhanças entre os ensinamentos de Kazuo Ohno e Tadashi Endo.  

 

  ҉ 
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Este estudo constitui-se de um PRÓLOGO composto de 17 fotografias seguido de uma 

breve narrativa sobre aqueles instantes de dança. Entre tantas fotografias, desejei escolher um 

conjunto de imagens que pudesse expressar uma época e também sugerir o que está oculto, 

algo que as palavras escritas não são capazes de revelar. Neste prólogo, convido o leitor a 

delinear, a ver e “transver” as imagens, pois, ao contrário do que se costuma pensar no meio 

científico, as imagens podem ser tomadas como fonte da pesquisa acadêmica. O PRIMEIRO 

CAPÍTULO trata das origens e permanências da dança Butô. No SEGUNDO CAPÍTULO escrevo 

sobre a experiência do ensino do Butô conduzido por Tadashi Endo, claramente influenciado 

por Kazuo Ohno. Nestes caminhos propostos pelos mestres do Butô, as pessoas são levadas a 

(des) construir uma linguagem corporal capaz de expressar os sentimentos e as memórias de 

cada pessoa. No EPÍLOGO registro as inquietações que, todavia, persistem.   
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UMA NARRATIVA DO CORPO EM ESTADO DE DANÇA  
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 As fotografias apresentadas revelam-se como fonte desta pesquisa. Instantes 
capturados pela caixa preta. O olhar do fotógrafo dirigido para o espetáculo teatral. O que 
essas imagens nos revelam? As fotografias são como retratos de uma época, elas nos 
convidam a imaginar, a ver além do visível. A cada olhar registro algo diferente, novo, 
inusitado. 

Os fotogramas apresentam-se em preto e branco. Isso não é arbitrário. Preto e branco, 

sombra e luz, morte e vida são elementos comuns que compõem a narrativa desta forma de 

arte. O branco é a cor do leite, da neve, da tela virgem de um pintor, um signo de pureza, de 

ingenuidade. O branco é a ausência de todas as cores, um espaço atribuído para a criação. O 

preto é a fusão de todas as cores, representa o obscuro, o intangível, o infinito. 

A luz tem como função primordial iluminar e definir os gestos provocando o efeito da 

sombra que eu percebo como uma oportunidade para se pensar o outro lado do ser humano, 

um lado que muitos tentam se esquivar ou mesmo ignorar o lado obscuro, a escuridão, as 

trevas, a morte. Morte e vida são ideias poéticas imanentes naqueles corpos que dançam, elas 

caminham lado a lado, são inseparáveis. 

O corpo é o foco principal, isso é inevitável. Em todas as fotografias vejo um corpo 

agonizante que reage, resiste e luta pela vida. Estes corpos parecem múmias, mortos 

despertos. Corpos resistindo à morte. Os corpos transfigurados me levam a contemplar a 

expressividade máxima do gesto, do grotesco ao sublime. Ouço neles a voz de toda 

humanidade, seus sofrimentos e angústias como também seus cantos de deleite e êxtase. 

Sinto-me atraída pela ousadia das formas e expressões daqueles corpos. A pele 

desprovida de vestimentas, exposta em toda sua fragilidade. A tonicidade dos corpos é 

peculiar, uma técnica que permite a eles o total domínio dos gestos, o controle da energia 

física e da respiração. 

Identifico vários focos expressivos: cabeça, tronco, ombros, braços, pernas, quadril, 

pés, mãos e especialmente os olhos. O olhar indica uma tensão que acentua diferentes 

sentidos: olhos revirados, olhos fixos, olhos fechados, olhos cobertos. As mãos permanecem 

em incessante turbulência, elas necessitam tocar, pegar, empurrar, acariciar; elas desejam 

falar, e falam, assim como os pés.  

Não sei se vejo o corpo de um homem ou de uma mulher. Gêneros e sexos 

confundem-se, misturam-se, complementam-se. É o corpo em metamorfose. O humano meio 

homem, meio mulher, meio animal. Vejo também memórias de uma infância, um bebê 
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brincando com as suas mãos e seus pés, descobrindo a sua própria materialidade, seu corpo, a 

voz da natureza. 

O cômico e o trágico surgem das saliências faciais, a boca escancarada, os gritos 

mudos, os olhos saltando do rosto, os cabelos alvoroçados, corpos carregando outros corpos.  

O corpo inteiro é coberto por uma pasta branca que acentua a palidez do corpo, 

evocando o corpo etéreo, fantasmagórico. Alguns artistas cobrem-se com vestidos, capas, 

saiotes, mas quase sempre o figurino resume-se a uma tanga, atribuindo ao corpo o máximo 

de valor. 

O cenário constitui-se de um fundo preto, isso valoriza os adereços que também 

podem ser vistos como elementos cenográficos: um piano, uma prótese fálica, cordas em 

forma de rede, capas extravagantes, bastões e máscaras. 

Interessante notar a integração do homem com os elementos da natureza, talvez uma 

tentativa simbólica de retorno ao seio materno.  

Há algo de enigmático nos corpos destes dançarinos, os sentidos encarnados não são 

inequívocos, como em qualquer obra de arte.  

 

 

 

҉ 
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ORIGENS E PERMANÊNCIAS DO BUTÔ 

 



36 
 

O Butô é uma forma de arte, uma linguagem poética do corpo que integra teatro e 

dança. Esta arte possui uma técnica muito particular que, ao contrário do balé clássico, busca 

formas assimétricas, distorcidas, inusitadas, grotescas.  

A dança Butô nasceu num passado sombrio, em meio a cenas de bombardeios, 

invasões e ocupações, mortes, confrontos e conflitos humanos, circunstâncias em que a 

humanidade assustou-se com a sua capacidade de destruição. Toda deformação gestual 

presente no Butô reflete o terror da Segunda Guerra Mundial, período em que ele foi 

concebido.  

Os anos de 1960 foram muito importantes para o Butô, momento em que o Japão, 

como o mundo inteiro, era assaltado por protestos, rebeliões, movimentos artísticos, 

sobretudo em Tóquio, capital do país. Nesse contexto, ocorreram as primeiras aparições 

públicas do Butô, em ruas, casas noturnas, teatros e festivais de dança, provocando na 

sociedade um grande impacto cultural (NOURRIT, 1988).  

Por muito tempo artistas japoneses foram impedidos de mostrar uma arte mais ousada 

que contrastasse com a arte tradicional japonesa destinada à aristocracia feudal, organizada 

em clãs. 

Com a ocupação do Japão pelas forças armadas estadunidenses, ocorrida ao final da 

Segunda Guerra Mundial, houve uma contínua e sistemática deteriorização dos valores 

tradicionais japoneses que se por um lado abriu o Japão para novas possibilidades sociais, 

políticas e econômicas, acabou por esfacelar a identidade do povo japonês que se encontrava 

seduzido pelas mudanças súbitas de uma “sociedade tecnológica” (KOLLREUTTER, 1984, 

p.18), mas também mantinham o pensamento ligado às tradições milenares que aos poucos 

eram dissolvidas.  

Assimilar valores estrangeiros para os japoneses implicaria num distanciamento da 

própria cultura, isso era inevitável, receber o novo, o inusitado, o incerto que, por 

consequência, conduziria a uma transformação sociocultural. Muitos artistas sentiam-se 

instigados por tamanhas mudanças e acabaram por conquistar visibilidade ao confrontar “ [...] 

os costumes bárbaros das gerações anteriores” (MISHIMA, 1988, p.27), impostos como 

modelos severos de conduta no Japão pós-guerra. Estes artistas aspiravam por mais 
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autonomia, por liberdade de decisão e pelo direito de experimentar, questionar e realizar seus 

trabalhos artísticos. 

Foi nesse contexto complexo e ambíguo que artistas japoneses, escritores como 

Mishima e Kabawata, compositores como Matsudaira e Takemitsu, cineastas como 

Kurosawa, Nagisa Oshima e Masaki Kobayashi, inspirados pelos movimentos expressionistas 

europeus, criaram novas e inusitadas formas de arte. 

No contexto da dança, Kazuo Ohno e Tatsumi Hijikata conceberam o Butô como 

forma de contestação, um grito de liberdade, um rompimento com as formas tradicionais de 

encenação teatral como o Nô e o Kabuki, embora eles tenham se apropriado, ainda que 

sutilmente, de algumas dessas técnicas tradicionais. 

É curioso observar a procedência do teatro Nô, uma arte tradicional que se 

desenvolveu ao longo do tempo, inspirada em artistas de rua, funâmbulos, acrobatas, músicos, 

malabaristas e titeiros. Artistas responsáveis por levar alegria aos templos budistas.  O cômico 

nesta arte de rua permaneceu no teatro Nô e se fortaleceu com a inserção de uma dramaturgia 

acompanhada dos sons de flautas, tambores e tamborins. As máscaras também são adereços 

luxuosos no teatro Nô. Uma das características deste teatro são os movimentos controlados 

dos atores, a precisão do caminhar em lentidão absoluta, a ação imobilizada do ator, o 

equilíbrio refinado do corpo, os gestos de gueixas e samurais (BERTHOLD, 2001). 

Os movimentos corporais do teatro Nô assemelham-se às técnicas utilizadas por 

alguns dançarinos de Butô: o controle do corpo, a longa permanência em posturas estáticas, o 

andar criterioso e lento, a imitação de gueixas e samurais e, sobretudo, a capacidade do ator 

em manter-se leve sem perder a densidade e a presença cênica que permanece constante 

durante horas de espetáculo.  

O teatro Kabuki é também uma forma tradicional japonesa na qual predomina a arte 

do canto e a dança. Criado por uma mulher, o Kabuki foi por um curto período interpretado só 

por mulheres que inseriam muita sensualidade em suas danças, fato que levou a sua suspensão 

decretada pelo governo. Em pouco tempo o espetáculo passou a ser representado 

exclusivamente por homens que se transvestiam para representar os papéis femininos 

(BERTHOLD, 2001). 
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O Kabuki é reconhecido por suas impecáveis e extravagantes maquiagens que, 

intencionalmente, projetam uma expressão animalesca ou cômica nas faces dos atores. De 

alguma forma, as maquiagens do Kabuki inspiram as encenações de Butô. 

  Na dança, assim como ocorreu no cinema, na música e na literatura, é possível 

observar uma violenta tensão entre as formas artísticas tradicionais e a busca por novas 

possibilidades de expressão. 

O balé clássico europeu inicia-se depois que o homem já havia se levantado. Nele, 
há uma quantidade enorme de movimentos, movimentos leves desprovidos de 
gravidade. O Butô inicia-se antes do homem erguer-se, é por isso que as posturas 
fetais e de animais são tão frequentes. Manter-se em pé e caminhar é uma ação 
difícil. Esses processos de desenvolvimento são extremamente importantes para o 
Butô. Outro aspecto importante: os japoneses amam a simplicidade. Movimentos 
desnecessários são evitados, eis uma influência do Zen-budismo. (ENDO, 2008, 
p.23). 

 

 De fato, os japoneses amam a simplicidade (Tanaka apud KOELLREUTTER, 1984), o 

que pode ser facilmente percebida não só na dança, onde um gesto pequeno é por si só 

eloquente, mas também na arquitetura tradicional japonesa, nas casas e templos que se 

contrastam, por exemplo, no Brasil, com a estética arquitetônica do período barroco, como 

podemos observar nas igrejas repletas de ornamentos.   

 O Butô  pode ser imaginado como uma permanência ou ainda uma releitura do 

expressionismo alemão na dança, o Ausdrucktanz. No expressionismo alemão os dançarinos e 

coreógrafos acentuavam gestos grotescos e movimentos assimétricos, as contrações máximas 

da musculatura, a face transfigurada através de pesadas maquiagens e máscaras (MENDES, 

1987). A proposta do expressionismo alemão assemelhava-se em grande medida com aquilo 

que os artistas do Butô buscavam: o rompimento com um sistema mecanizado através de uma 

nova estética, de uma nova dança, um espaço também oportuno para os artistas exprimirem o 

horror que sentiram durante a Primeira Guerra Mundial.   

 Não por acaso Kazuo Ohno e Hijikata, este de forma indireta, receberam ensinamentos 

do dançarino japonês Takaya Eguchi, discípulo de Mary Wigman, uma das maiores 

dançarinas e coreógrafa do século XX.  

 Tadashi Endo, uma figura de extrema importância para este estudo, ao encontrar 

Kazuo Ohno, descobriu o seu caminho na arte: “Eu não sou dançarino e eu nunca aprendi a 

dançar. Mas eu aprendi muito com Kazuo Ohno, não propriamente sobre dança, mas sobre a 
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vida, e é isso que eu danço” (ENDO, 2008, p.95). É com esse pensamento, claramente 

inspirado em Kazuo Ohno, que Tadashi Endo dá continuidade aos ensinamentos de seu 

mestre.  

 Hoje com pouco mais de 50 anos de existência desde suas primeiras performances o 

Butô se perpetuou e se transformou ao longo do tempo. Ao sair do Japão, o Butô ganha novas 

possibilidades, misturando-se com outras artes contemporâneas, na dança como no teatro, 

tornando-se uma linguagem multicultural e universal (BAIOCCHI,1995). 

 O que era tabu no passado atualmente ganha um novo olhar atraindo artistas de 

diferentes áreas. Muitos dançarinos e atores integraram-se a companhias de dança Butô e 

permanecem em plena atividade no Japão e no mundo; outros optaram pelo trabalho 

autônomo, como Tadashi Endo que produz espetáculos solo e realiza ateliês de Butô em seu 

estúdio na Alemanha como em vários países. Há também aqueles artistas que “[...] raramente 

obtêm suporte financeiro de terceiros, trabalhando nos cabarés ou são modelos de pintores.” 

(Masson-Sékiné apud BAIOCCHI, 1995, p.13)  

 Tenho convicção de que no Japão, no Brasil, e porque não dizer no mundo, o 

investimento em arte ainda é um assunto delicado, em consequência disso, a arte manifesta-se 

como um campo incerto na vida de muitos artistas que, muitas vezes, desviam-se de seus 

caminhos.  
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Kazuo Ohno, considerado a 
“alma do Butô”, nasceu em Hokkaido 

(Japão) no ano de 1906. Graduou-se 
em pedagogia e atuou por um ano 

como professor do ensino 
fundamental. Aos 20 anos ingressou 
na Escola Nacional de Esportes em 

Tóquio e, ao finalizar os estudos, 
atuou como professor de educação 

física. Nesta profissão permaneceu por 
cinco anos até decidir tornar-se 

dançarino ao inspirar-se na atuação da 
bailarina espanhola La Argentina. A 

necessidade criativa foi preponderante 
durante toda vida, mesmo na velhice, 
Kazuo Ohno criou incessantemente. 

Faleceu em 2010 às vésperas de 
completar 105 anos. 

Fig. 18 
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Tatsumi Hijikata é considerado o 

“arquiteto do Butô”, pois estabeleceu os 
princípios norteadores daquilo que nomeou como 
Ankuko Butoh, a dança das trevas. Foi um grande 

incentivador e colaborador das produções de 
Kazuo Ohno, atuando com ele em alguns 

trabalhos. De personalidade forte e enigmática, 
atraiu para si a atenção de grande parte da 

vanguarda artística de seu tempo, entre artistas 
plásticos, encenadores, escritores e cineastas.  

Seu primeiro espetáculo, baseado n’As 
cores proibidas de Mishima, causou um grande 

impacto e foi censurado em alguns festivais. 
Faleceu no ano de 1986 aos 57 anos. 

 

Fig. 19 
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Tadashi Endo nasceu em 
Pequim no ano de 1948. Pouco depois 

da 2ª Guerra voltou com sua família 
para o Japão, país de origem de todos 

os seus antepassados. Estudou direção 
teatral em Viena onde conheceu Kazuo 
Ohno que despertou nele a paixão pelo 

Butô. Atuou em espetáculos solo, 
filmes e produções operísticas como 
Madame Butterfly e Don Giovanni. 

Atualmente dirige o Butoh-Centrum 
Mamu, seu estúdio de dança situado 
em Göttingen (Alemanha) onde ele 

ministra cursos regulares e oficinas. 
 

Fig. 20 
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CAPÍTULO 2 

ENSINAMENTOS DOS MESTRES 
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Ensinar é uma arte, é semear a sensibilidade e a imaginação. É despertar o prazer e o 

gosto pelo fazer poético. É arriscar diferentes caminhos que, de maneira muitas vezes 

intuitiva, conduz o aprendiz ao conhecimento. No campo do ensinar, o conhecimento é o fio 

condutor, mas isso não é o suficiente. Para engendrar uma base estruturada é preciso dispor de 

generosidade, clareza e precisão, conhecer o íntimo daquele que anseia aprender. Estas 

características são marcantes no trabalho de Kazuo Ohno, Tatsumi Hijikata e Tadashi Endo 

que, no presente, mantém viva essa tradição. 

É tão importante para um mestre conhecer o seu discípulo quanto é para um escultor 

conhecer a argila a ser moldada. Mais do que reproduzir passos de dança, durante uma aula de 

Butô somos instigados a criar. Kazuo Ohno irá dizer: “A minha arte é uma arte da 

improvisação. Isso é perigoso. Para o sucesso o mais importante é pesquisar as profundezas 

da alma humana e, então, expressá-la.” (Apud VIALA, 1988, p.55). Quando improvisamos é 

frequente a sensação de não saber o que fazer, pensamentos excessivos dominam a mente e, 

consequentemente, acabamos por bloquear os movimentos: “Se você decidir intelectualmente 

aquilo que deseja fazer a dança a ser interpretada estará morta.” (Kazuo Ohno apud 

VIALA,1988, p.26).  

A arte de improvisar manifesta-se no ateliê de Butô dirigido por Tadashi Endo já no 

primeiro instante da apresentação pessoal. Muitas vezes, alunos-dançarinos que dispunham do 

domínio de uma técnica particular como o balé, o clown, o canto ou o teatro poderiam agir 

com segurança, porém, não era esta a intenção do mestre. 

Não quero ver as suas habilidades físicas, não quero ver personagens, e nem 
espetáculos. Isso, qualquer um pode reproduzir. Também não quero que vocês 
imitem a dança japonesa. Quero apenas que dancem a própria vida. Butô é vida, não 
apenas dança. Existe uma dança denominada Butô, mas também existe o Butô como 
filosofia de vida. No Butô o fundamental não é mostrar a técnica que se possui, mas 
a verdade que seu corpo é capaz de revelar. Afinal, quem são vocês? (Tadashi Endo 
apud SOUZA, 2011, p.12). 
 

A busca pela organicidade do corpo em cena exige muito mais do que um virtuosismo 

de acrobacias, piruetas e contorcionismos. Para o ser humano, expor suas fragilidades é 

doloroso, por isso nos escondemos atrás de máscaras, nos esquivamos do medo de fracassar e 

de reconhecer a vulnerabilidade, mas devemos ser fortes para aceitar que somos vulneráveis. 

Não são os exímios passos de um bailarino que garantirá o arrebatamento da plateia. Ao se 

entregar à arte de improvisar, é preciso criar, inventar, reinventar, experimentar, arriscar 

novos caminhos.  
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No Butô, a arte de improvisar transcende a ideia do movimentar-se livremente. 

Qualquer exercício requer do aluno-dançarino plena consciência do corpo e a compreensão de 

uma técnica corporal que, quando assimilada ao longo do curso, torna-se um instrumento 

essencial para que o artista possa romper com alguns gestos estereotipados e engendrar um 

corpo livre, sem amarras. Sobre a finalidade de um ateliê de Butô, Tadashi Endo irá afirmar: 

“Minha missão é ajudar cada um de vocês a encontrarem-se a si próprios, a se conhecerem 

melhor, assim vocês conseguirão dançar não só com o corpo, mas também com a alma. Até o 

fim do curso, eu desejo ver a alma de vocês dançando.” (Apud SOUZA, 2011a, p.5). 

A condução de Tadashi Endo é minuciosa. Sua voz suave e segura preenche o estúdio. 

Ouço o silêncio e percebo uma concentração absoluta dos artistas que, como eu, ouviam 

atentamente a narração das histórias do mestre. Antes de iniciar ou encerrar um trabalho 

criativo, Tadashi Endo compartilha memórias de sua experiência com o Butô, suas conversas 

com Kazuo Ohno, as histórias de sua família, o período em que viveu no Japão.  

Durante todo o processo criativo Tadashi Endo anda pela sala, observa seus alunos e, 

quando necessário, sem se valer de palavras, ele orienta o movimento dos alunos com toques 

firmes: cotovelo, joelho, tornozelo, quadril, braços e pescoço. Ao nos tocar ele não só conduz 

os movimentos que experimentamos como nos ajuda a compreendê-los, a observar o 

alinhamento da coluna, a disposição dos pés que, para ele, é a base essencial de um dançarino. 

São recorrentes os exercícios destinados unicamente a desenvolver a potência expressiva dos 

pés, assim como outras partes isoladas do corpo.  

Percebo uma confluência entre as formas de ensinar construída por Kazuo Ohno e 

Tadashi Endo. “Kazuo Ohno diz que não gosta de ensinar pois não sabe como fazê-lo. E isso 

é verdade, ele não ensina, ele nos alimenta, ele nos guia, ele provoca, ele inspira. Esta é a 

indubitável diferença entre um mestre e uma professor” (VIALA, 1988, p.55). Em algumas 

instituições de ensino é natural que os professores sigam um método pré-estabelecido de 

ensino, o que pode ser um caminho a se trilhar. No Butô os mestres não seguem regras 

fechadas de conduta, a relação de ensino nasce, se constrói e se transforma ao longo da aula, 

tendo em vista a especificidade do grupo e também de cada aluno-dançarino.     

O corpo de cada dançarino de butô tem sua natureza própria. Um guardará em si por 
muito tempo um ressentimento habilmente contido para deixa-lo surgir de um só 
golpe no momento oportuno. Outro mostrará o corpo transparente e vulnerável de 
um anjo. Um terceiro passará por metamorfoses sucessivas em função do lugar, do 
tempo, do público. (AMAGASAKI, 1996, p.29). 
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Tadashi Endo não dispõe de nenhum material didático em suas aulas, usa apenas a 

música gravada. O corpo e a voz são os principais fios condutores de suas lições poéticas, o 

que facilita o entendimento dos alunos estrangeiros. Alguns podem questionar como é 

possível ministrar um curso intensivo utilizando apenas estes recursos, no entanto, Tadashi 

Endo dispõe de uma pluralidade de exercícios e jogos desenvolvidos a partir do próprio corpo. 

Isto me surpreendeu bastante nas aulas de Butô, perceber que o meu corpo é um mundo de 

movimentos e conhecimentos.  

As lições são organizadas essencialmente em quatro momentos: a técnica, os jogos 

dramáticos, os exercícios de memória e a composição de uma dança. Estas lições não seguem 

necessariamente esta ordem, mas esses elementos estão sempre presentes e organicamente 

integrados.  

A técnica consiste em sensibilizar, ativar e despertar o corpo para o trabalho corporal, 

nada mais é do que uma ginástica capaz de estruturar o corpo expressivo e extracotidiano. 

Diferentes técnicas corporais são trazidas para despertar e estruturar este novo corpo: posturas 

do Yoga, exercícios de respiração, movimentos de artes marciais e alguns gestos provindos do 

teatro tradicional japonês. Um dos exercícios preponderantes na técnica é o “caminhar 

japonês”, uma forma de andar mantendo o quadril fixo, o joelho ligeiramente flexionado, a 

coluna vertebral alinhada, de modo que todo o peso do corpo seja projetado para baixo, 

pressionando os pés contra o solo, uma técnica semelhante àquela utilizada no teatro Nô. Este 

exercício provoca no corpo um grande desconforto, pois exige um equilíbrio refinado das 

tensões e controle absoluto do corpo, ao assimilar esta técnica durante os dias de trabalho o 

corpo adquire a qualidade de um movimento leve e fluído. 

O momento da técnica é intenso e, para alguns, uma árdua tarefa. Observo em alguns 

workshops de dança-teatro a ideia de que é preciso sentir dor, pois é através da dor que nasce 

o movimento. No Butô compreendi que não precisa ser assim. Para Kazuo Ohno (1997, p.21): 

“Há uma energia superior à força física, ligada a Deus ou relacionada com Ele”. 

Durante o trabalho técnico é preciso controlar o dispêndio de energia assim como 

fazem com virtuosismo os intérpretes do teatro Nô ao executarem o Kamae, postura de base 

do teatro tradicional. Exercícios como este se fundamentam na tensão muscular e na maneira 

de respirar. Interiormente, o corpo abundante de energia anseia explodir, mas a sua aparência 

é leve e delicada.  
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Inerente aos exercícios da técnica surge o jogo, um elemento imprescindível nas artes 

dramáticas: “É a energia do jogo que cria a forma.” (LOPES, 2007, p.15). O jogo potencializa 

as ações criativas impulsionando a criação de dinâmicas corporais no tempo e no espaço.  

Executamos jogos corporais individuais e também em pequenos grupos, trios, duplas, 

explorando a potência cênica da criação em coro. Adentramos no universo dos jogos Mimicry 

(CAILLOIS, 1990), jogos de imitação e representação. Tadashi Endo propõe a transformação 

de seres humanos em animais (cavalos, pássaros, tigres, insetos e galinhas), bebês, crianças, 

idosos, fantasmas e especialmente elementos da natureza (vento, pedras, ondas do mar), 

afinal: “Nós habitamos a natureza. A natureza nos habita. Nós temos tudo em nosso corpo, 

temos montanhas, rios, cachoeiras, vulcões, florestas, bactérias, animais”.1 Mais do que imitar 

e dançar de modo espetacular, a intenção deste exercício é trabalhar as sensações. Sentir a 

estrutura óssea e a densidade do corpo de um animal, perceber suas formas, suas maneiras de 

mover, como as garras de um gato, as asas de um pássaro, a elegância de um tigre, a sutileza 

de um inseto.  

Nesse jogo de disfarce e representação permanecemos até que suas formas lúdicas 

sejam incorporadas para que se possa sentir a organicidade dos seres imitados.  

 O exercício de reavivar memórias é também um jogo. Ele nos convida a voltar às 

origens, a trazer gestos e movimentos dos nossos antepassados, visitar recônditos do corpo, ou 

ainda, reavivar memórias que marcaram a infância, sejam elas boas ou ruins, pois: “O corpo é 

como uma tela em branco sobre a qual o público pode ver as imagens de suas vidas” (ENDO, 

2008, p.73). Este é momento singular das lições de Butô, abrimos um portal temporário 

ligando o presente ao passado, sem perder de vista a consciência. Para voltar àqueles instantes 

da vida Tadashi Endo propõe a ideia de um “corpo morto”; ele afirma que a nossa biografia 

precede o ventre materno, logo, todos têm uma história de vida que pode ser narrada através 

da linguagem do corpo. 

Para Hijikata o corpo não é um meio, mas um fim, pois não tem a finalidade de 
transmitir ideias, muito pelo contrário, ele nos conduz ao questionar, repensar, 
recriar. Dança não é uma composição linear, ela não é um arranjo sintático de 
movimentos corporais, mas, de fato, a exploração de uma exemplar profundidade do 
próprio corpo; não se trata de um desejo de proferir um discurso, mas buscar um 
significado. (VIALA, 1988, p.64). 

 

                                                             
1 Cf. entrevista com Tadashi Endo extraída dos extras do vídeo-espetáculo “Shi-Zen, 7 cuias” (LUME, Unicamp, 
2008, 1h e 21 min.). 
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O exercício inicia-se com todos deitados no chão, através das palavras pronunciadas, o 

mestre nos conduz ao esvaziamento de sensações. O processo é lento, primeiro a tentativa de 

adquirir um corpo etéreo, a morte; depois o renascimento caminhando para o nascer dos 

primeiros gestos, como um recém-nascido. O corpo que se constrói é indefinido, não 

necessariamente um ser humano, cada pessoa compõe a sua matéria. Com este corpo inicia-se 

um laboratório intenso de infinitas possibilidades de movimento. Todo esse processo ativa 

todos os tipos de energias possíveis. Com o corpo já em estado de dança, Tadashi Endo insere 

diferentes sons gravados, músicas da natureza: trovões, chuvas, bombas, ventos, cantos de 

pássaros.  

Kazuo Ohno e Hijikata escolheram caminhos altamente subjetivos e difíceis de serem 

explorados. Um trabalho norteado apenas por imagens e emoções, no entanto, estes são 

elementos inerentes à natureza humana. Para Kazuo Ohno (apud VERDI, 1994, 26): “A morte 

é um novo começo, o corpo envelhece e morre, mas segue dançando”.   

Após compartilhar os seus saberes durante um trabalho intensivo, Tadashi Endo 

propõe no último encontro uma pequena improvisação individual que evoque, através de 

gestos e movimentos, as memórias e a essência de cada um. Esta experiência final revela-se 

como uma oportunidade de síntese e ressignificação de tudo aquilo que foi desenvolvido ao 

longo do curso.  
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EPÍLOGO 

A DESCOBERTA DE UMA DANÇA PESSOAL 
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Ao longo deste trabalho percebi que o Butô pode ser vivenciado por atores e 

dançarinos como forma de conscientização de que o corpo é uma matéria orgânica, expressiva 

e sensível. 

O Butô é uma dança que provoca e instiga. É preciso imaginar, dar liberdade ao 

pensamento para observar os detalhes presentes em cada gesto. A ousadia desta dança 

revelou-me um caminho poético e imprescindível para a criação artística: a descoberta de uma 

dança pessoal. Afinal, qualquer um consegue dançar? Bom, em algum momento da vida todo 

mundo já dançou. A descoberta de uma dança pessoal vai revelar o gênio criativo de cada um 

e a capacidade de protagonizar a sua própria arte, a sua própria dança. 

Ao longo de nossas vidas, estabelecemos uma intrínseca relação com o mundo e, 

mesmo sem saber, agimos como pesquisadores pois desejamos conhecer. Tudo o que um dia 

foi experimentado pode ser organicamente expresso no corpo, seja na dança, no teatro, na 

música, na caligrafia, no modo de andar e de falar.  

O estudo introspectivo proporcionado pelo Butô possibilita a criação de uma 

linguagem corporal, a identidade corpórea do ator-dançarino. É claro que a busca por uma 

identidade corporal é incessante, por isso estamos sempre nos alimentando de novas fontes 

sem perder de vista a necessidade de emancipar-se. O próprio Butô tornou-se nos últimos 

anos um material de estudo na pesquisa corporal de muitos artistas no mundo inteiro.  

 O Butô traz em sua essência um caráter pluricultural. Pessoas de vários lugares do 

mundo se integram, trazendo no corpo a cultura do seu país de origem, o que amplia e 

enriquece o trabalho criativo. 

Tenho observado em folders de espetáculos de dança e teatro o termo Butô. Talvez 

seja uma forma de anunciar o diferente, o inusitado, o elemento transgressor. Eis uma questão 

a ser pensada, pois da mesma forma que o Butô serve de inspiração no trabalho criativo de 

atores e dançarinos, tornou-se também um modismo, mais um produto do mercado cultural. 

No filme Cerejeiras em Flor (Dorrie, 2006), há uma fala muito interessante: “O Butô é 

uma dança da sombra. Todo mundo pode dançar o Butô. Todo mundo tem uma sombra. 

Jovem ou velho. Homem ou mulher. Qualquer um que esteja vivo”. Este pensamento parece 

ter sido preponderante na vida de Kazuo Ohno que, mesmo na velhice, criou e dançou em 

turnês internacionais. Sua atitude foi de muita ousadia, transgredindo convenções e 

estereótipos muito presentes no campo da dança.  
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Vale lembrar que, em meados do século XIX, François Delsarte desenvolveu um 

profundo estudo sobre o movimento humano, denominado Estética Aplicada, que mudaria 

para sempre a concepção estética de corpo e expressividade do gesto, não só no canto, como 

também no teatro e principalmente na dança (MADUREIRA, 2009). A Estética Aplicada 

inspirou muitos artistas como Jaques-Dalcroze, Rudolf Laban, Mary Wigman, Pina Bausch e 

tantos outros que, ainda hoje, dão continuidade aos princípios concebidos por Delsarte.  

E o Butô, teria sido inspirado pelo expressionismo alemão na dança ou seria o 

contrário? De fato, durante o século XX, período de grandes transformações no contexto da 

dança no mundo, alguns artistas japoneses viajaram para a Europa em busca de novos 

horizontes para os seus estudos. Não resta dúvida que os artistas japoneses levaram em seus 

corpos a sensibilidade estética de seu povo, o que inspirou os coreógrafos alemães. 

A dança pessoal é, antes de mais nada, um estudo incessante, um fluxo constante, “[...] 

tal como uma cachoeira de brancas espumas. Embora a cascata esteja sempre visível aos 

nossos olhos, a água não é a mesma de minuto em minuto; uma nova água flui sem cessar, 

brotando, jorrando e lançando para o ar sua nuvem vaporosa.” (MISHIMA, 1988, p.112). 
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Este estudo possibilitou-me perceber que o corpo é uma enciclopédia divina a serviço 

de nossas fantasias poéticas. Todo ser humano, em seu íntimo, dispõe de uma dança pessoal, 

basta desejar conhecê-la. 
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